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EDITURA POLITICĂ

Ieri, la Palatul Marii Adunări Naționale
T0VÂRĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a înmînut înalte distincții și diplome de onoare 
unor județe și unități fruntașe în întrecereu pe unul 1976

CINSTIRE MUNCII HARNICE, PUTERNIC STIMULENT 
PENTRU NOI Șl MARI SUCCESE ÎN ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI 

DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ A PATRIEI

Solemnitatea de la Palatul
Marii Adunări Naționaled

încheierea lucrărilor
sesiunii Marii Adunări

Naționale ,
Marele forum a adoptat:

• Legea calității produselor și serviciilor
• Legea privind asigurarea durabilității, 

siguranței în exploatare, funcționalității 
și calității construcțiilor

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a inmînat vi
neri, la Palatul Marii Adunări Națio
nale, înalte distincții și diplome de 
onoare unor organizații județene de 
partid, consilii populare județene, uni
tăți economice și institute de cercetare 
și proiectare pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1976 în înde
plinirea și depășirea planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială și a angajamentelor asumate, 
pentru ocuparea locurilor I, II și III 
în întrecerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în industrie, con
strucții, agricultură și silvicultură, 
transporturi și circulația mărfurilor 
și pentru contribuția adusă la dez
voltarea economiei in ansamblu.

La solemnitate au participat tova
rășul Manea Mănescu. tovarășa 
Elena Ceausescu, tovarășii Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas. 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
Iescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan. Gheorghe Radules
cu. Leonte Răutu, Virgil Trofin. Io
sif Uglar. Ilie Verdeț. Ștefan Voitec.

în sală se aflau membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
deputății și invitații la lucrările se
siunii a V-a a celei de-a Vil-a le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.

Conferirea acestor înalte ordine și 
medalii constituie o expresie eloc
ventă a prețuirii pe care conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă activității 
neobosite, pline de abnegație desfă
șurate de clasa muncitoare, de țără
nime și de intelectualitate, de toți 
oamenii muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, în
frățiți în măreața operă de continuă 

dezvoltare economică și socială a pa
triei, pentru transpunerea in viață a 
hotărârilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului.

în același timp, aceste distincții 
sint un puternic element mobilizator, 
însuflețind colectivele de oameni ai 
muncii, de specialiști și cercetători 
la îndeplinirea și depășirea în conti
nuare a sarcinilor' ce le revin pe a- 
cest an.

în cadrul sărbătoresc al solemni
tății. în aplauzele celor orezenți. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a în- 
minat înaltele distincții.

Luînd cuvîntul. tovarășul Ștțfan 
Mocuța, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., a spus :

Vă rog să-mi îngăduiți ca în acest 
moment solemn, cînd Organizația ju
dețeană de partid Cluj a fost distinsă 
cu inaltul ordin „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I. să dau 
glas sentimentelor de înaltă recunoș
tință și adincă mulțumire pe care co
muniștii. toțj oamenii muncii din ju
dețul nostru le nutresc fată de con
ducerea partidului și statului, fată 
de secretarul general al partidului și 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Noi vedem în această 
înaltă distincție marea prețuire" si 
aleasa cinstire de care se bucură 
munca în România din partea parti
dului și a secretarului său general.

Bucurîndu-ne din toată inima de 
marea cinste acordată județului nos
tru. înțelegem bine necesitatea de a 
răspunde prin muncă și rezultatele 
ei acestei emoționante încrederi din 
partea partidului.

Vă încredințăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că noi, 
toti cei ce muncim si trăim în jude
țul Cluj — bărbați și. femei, tineri si 
vîrstnici. români, maghiari si de alte 
naționalități—, urmînd neabătut po
litica și cuvîntul partidului, vom
(Continuare în pag. a III-a)

DECRET

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Doresc ca, în numele Comitetu

lui Central, al Consiliului de Stat, 
al guvernului șî al meu personal, 
să adresez cele mai calde felicitări 
organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi, celor din 
cercetare care au fost distinse as
tăzi cu inalte ordine ale Republi
cii Socialiste România pentru re
zultatele remarcabile obținute în 
activitatea de producție, in dez
voltarea economico-socială a 
României în anul 1976 — primul 
an al cincinalului. (Aplauze puter
nice).

Intr-adevăr, cei care au fost 
distinși astăzi au obținut rezultate 
deosebite, ocupind locuri fruntașe 
în întrecerea pe anul 1976. Desigur, 
aceste rezultate se datoresc mun
cii organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor oamenilor muncii. 
De aceea, aș dori să adresez în mod 
deosebit felicitări și cele mai bune 
urări tuturor muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, din toate unitățile și 
județele care au fost distinse as
tăzi. (Aplauze puternice).

Cunoașteți că, pe ansamblul eco
nomiei naționale, planul anual a 
fost realizat cu o depășire, că în 
agricultură am obținut cea mai 
mare producție de cereale din is
toria țării și un ritm de creștere a 
producției agricole de 17 la sută, 
superior cu mai mult de cinci pro
cente celui din industrie.

De asemenea, s-au obținut re
zultate pozitive și în celelalte sec
toare de activitate — în cercetare, 
învățămînt și, ca urmare, în creș
terea nivelului de trai al maselor 
populare. De aceea, cred că toți cei 
care au fost distinși astăzi cu înalte 
ordine vor fi de acord să adresăm, 
în același timp, felicitări tuturor 
organizațiilor de partid, comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, din 
toate județele țării, întregului nos
tru popor, pentru minunatele re
zultate obținute în primul an al 
acestui cincinal. (Aplauze puter
nice).

Am trecut de fapt și de prima 
jumătate a celui de-al doilea an al 
cincinalului. După unele date pro
vizorii, în industrie rezultatele 
sint bune. In agricultură se pare 
că recolta de păioase va fi ceva mai 
bună decît acum un an și sint 
perspective ca și la porumb, pre
cum și Ia celelalte culturi de toam
nă, să obținem recolte bune. De a- 
semenea, avem rezultate bune în 
domeniul cercetării, al învățămîn- 
tului, in toate celelalte sectoare de 
activitate. De aceea, aș dori să 
menționez că fnmînarea, acum, a 
acestor distincții celor care au cîș- 
tigat întrecerea și s-au clasat pe 
locuri fruntașe în anul trecut .tre
buie să constituie un imbold pen
tru toate colectivele de oameni ai 
muncii, pentru toate județele, de 
a face totul ca în acest an să obți
nem rezultate și mai bune ; cu atit 
mai mult, cu cît avem de recuperat 
pagubele provocate de cutremur. 
Trebuie să facem totul incit, încă 

în acest an, să lichidăm urmările 
acestui cutremur catastrofal și să 
asigurăm dezvoltarea în continuare 
în ritm înalt a întregii noastre e- 
conomii naționale.

Măsurile adoptate în aceste zile 
de plenara Comitetului Central, de 
Marea Adunare Națională privind 
ridicarea nivelului de trai sint o 
expresie a preocupării permanen
te a partidului nostru de a înfăptui 
neabătut programul elaborat de 
Congresul al XI-lea de creștere a 
bunăstării poporului — țelul su
prem al politicii noastre, esența 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm în 
patria noastră. (Vii aplauze). A- 
ceste măsuri trebuie să constituie 
pentru toți oamenii muncii un im
bold puternic de a face totul pen
tru a dezvolta mai rapid economia 
noastră națională, deoarece numai 
pe această cale vom reuși să lichi
dăm mai repede răminerea’ în 
urmă de la care am pornit, să ridi
căm patria noastră pe culmi tot 
mai înalte de progres, să asigurăm 
un nivel de viață tot mai ridicat, 
o dezvoltare tot mai puternică a 
conștiinței poporului nostru, a gra
dului său de civilizație. Numai ast
fel vom reuși să mergem cu pași 
tot mai fermi pe calea înfăptuirii 
minunatului Program elaborat de 
Congresul al XI-lea.

Cu aceste ginduri, aș dori să 
urez tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, succese și mai 
mari in acest an, multe satisfacții, 
multă sănătate și fericire 1 (Aplau
ze îndelungate).

în cursul dimineții de vineri au 
continuat lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a celei de-a VII-a legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat au fost salutați..la 
intrarea în sală, cu îndelungi aplauze 
de către deputati si invitați. Îm
preună cu secretarul general al parti
dului. in lojile oficiale au luat loc 
tovarășul Manea Mănescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu. Ion Dincă, Emil Dră
gănescu. Janos Fazekas. Ion Ioniță, 
Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pă- 
tan. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu. Virgil Trofin. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț. Ștefan Voitec.

Erau prezenti. de asemenea, mem
brii supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv și secretarii C.C. al P.C.R.

In sală se aflau, ca invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. miniștri, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, ziariști.

La deschiderea ședinței. Biroul 
Marii. Adunări Naționale propune să 
fie prezentată o singură expunere, 
comună, asupra proiectului Legii cali
tății produselor si serviciilor si pro
iectului Legii privind asigurarea du
rabilității. siguranței in exploatare, 
funcționalității și calității construc
țiilor, urmată de raportul comun al 
comisiilor permanente de specialitate 
și de discuția generală, comună, 
asupra acestor proiecte de legi, ur- 
mind ca discuția pe articole și vo
tul fiecărui proiect de lege să se des
fășoare separat.

Propunerea fiind adoptată de depu
tati. expunerea cu privire la aceste 
proiecte de legi a fost prezentată de 
tovarășul Gheorghe Cioară, viceprim- 
ministru al guvernului. Deputatul Ilie

• Expunerile la proiectele de legi 
adoptate

• Din cuvîntul participanților la dez
bateri

ÎN PAGINILE II — III — IV

RADIOGRAFII ALE UNOR 
INVESTIȚII RESTANTE___________________ s_______

• De ce sint rămase 
în urmă?

•, Cum trebuie acționat 
I pentru redresare ?
Realizarea ritmică și integrală a 

planului de investiții din acest an. 
punerea în funcțiune la termen și 
chjar mai devreme a noilor capa
cități si obiective productive au o 
deosebită însemnătate pentru dez
voltarea economică și socială a tării 
în actualul cincinal. Numai anul 
acesta, potrivit legii planului, tre
buie date in exploatare 510 capaci
tăți de producție mai importante in 
industrie. Pe multe din aceste șan
tiere se lucrează în ritm intens, cu 
spor, res-pectîndu-se graficele sta
bilite.

Ocupîndu-se în continuare de 

Șalapa. președintele Comisiei pentru 
industrie și activitate economico- 
financiară. a prezentat în continuare 
raportul comisiilor permanente care 
au examinat acesțe proiecte de legi.

Pe marginea celor două proiecte de 
legi au luat cuvîntul deputății Ion 
Dincă, Paul Popa. Emil Uncheșel, 
Vasile Bumbăcea, Olga Borda, Ion 
Iliescu. Elisabeta Bedb. Maxim Ber- 
ghianu, Vasile Bacalu și loan Sta- 
natiev.

După examinarea pe articole a fie
căruia din aceste proiecte de legi. 
Marea Adunare Națională a adoptat 
în unanimitate Legea ca-litătii produ
selor și serviciilor, cu unele amenda
mente propuse de deputati. urmind 
ca legea in forma adoptată să fie 
publicată in Buletinul oficial. în 
continuare. Marea Adunare Națio
nală a adoptat Legea privind asigu
rarea durabilității, siguranței în ex
ploatare. funcționalității si calității 
construcțiilor.

în continuarea ordinii de zi. tova
rășul Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat, 
a prezentat expunerea la proiectele 
de legi pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de Consiliul 
dc Stat, iar deputatul Tudor Drăga- 
nu, președintele Comisiei constitu
tionale si juridice, a prezentat rapor
tul acestei comisii cu, privire la pro
iectele de legi supuse dezbaterii.

Forumul legislativ suprem al țări1 
a adoptat în unanimitate, după dis 
cutia pe articole, legile pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Cbnsiliul de Stat, cu unele 
amendamente la Decretul privind 
distincțiile de stat în Republica So
cialistă România, urmind ca acest 
decret în forma aprobată de Marea 
Adunare Națională să fie publicat in 
Buletinul oficial.

Trecîndu-se la următorul punct de
(Continuare în pag. a III-a)

mersul general al investițiilor. 
„Scinteia" iși propune să urmă
rească in mod special. în aceste 
zile, activitatea de pe citeva din a- 
ceste șantiere, analizind în mod mai 
aprofundat, in cicluri de articole, 
cauzele răminerilor în urmă, măsu
rile de redresare ce se impun, 
în aceste zile. în atenția redacției, 
se vor afla șantierele: 1. în
treprinderii mecanice navale din 
Galați : 2. Combinatului side
rurgic Călărași; 3. Platformei 
industriale Tulcea; 4. Comple
xului petrochimic Teleajen; 5. 
Combinatului industrial pentru con
strucții dc mașini Bistrița.

Astăzi, ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII MECANICE NAVALE 
DIN GALAȚI.

Președintele Republicii
Art. 1. — Pentru rezultatele deose

bite obținute in anul 1976 în îndepli
nirea și depășirea planului national 
unic de dezvoltare economico-socială 
și a angajamentelor asumate, pentru 
ocuparea locurilor I. II și III în În
trecerea dintre organizațiile județene 
de partid în industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor si 
pentru contribuția adusă la dezvolta
rea economiei in ansamblu, se con
feră :

— Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I. pentru lo
cul I. Organizației de partid a jude
țului Cluj ;

— „Ordinul Muncii" clasa a Il-a,

Socialiste România decret e a z â i 
pentru locul II. Organizației de partid 
a județului Brașov ;

— „Ordinul Muncii" clasa a III-a. 
pentru locul III. Organizației de 
partid a județului Constanta.

Art. 2. — Pentru rezultatele deose
bite obținute in anul 1976 in îndepli
nirea si depășirea sarcinilor de plan 
la principalii indicatori din agricultu
ră. pentru ocuparea locurilor I. II și 
III în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în acest domeniu, 
se conferă :

— Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I, pentru 
locul I. Organizației de Partid a ju
dețului Teleorman;

— „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, 
pentru locul II. Organizației de 
partid a județului Suceava;

— „Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III. Organizației de 
partid a județului Argeș și Orga
nizației de partid a județului Pra
hova.

Art. 3. — Pentru rezultatele de
osebite obținute în anul 1916 în în
deplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în economia 
locală, pentru ocuparea locurilor I. 
II și III în întrecerea dintre con
siliile populare județene, se conferă:

— „Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
locul I. Consiliului popular al ju
dețului Bacău;

. — „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, 
pentru locul II. Consiliului popular 
al județului Cluj si Consiliului popu
lar al județului Maramureș;

— Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a III-a. pen
tru locul III. Consiliului popular al 
județului Argeș.

Art. 4. — Pentru rezultatele deose
bite obținute în anul 1976 și pentru 
ocuparea locurilor I. II și III în în
trecerea dintre unitățile industriale, 
de construcții, din agricultură si sil

vicultură. transporturi si telecomu
nicații. circulația mărfurilor, gospo
dăria comunală și institutele de cer
cetare și proiectare, se conferă:

A. INDUSTRIE
Ordinul „Steaua Republicii Socia

liste România" clasa I, pentru locul I
— Combinatului siderurgic Hu

nedoara;
(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Lucrările din etapa actuală de 
dezvoltare și sistematizare a între
prinderii mecanice navale din Galati 
fac parte dintr-un amplu program 
de dezvoltare si modernizare a uni
tăților cu profil de construcții na
vale si echipamente de nave din 
tara noastră. într-adevăr, în noile 
capacități productive, aflate acum în 
construcție la întreprinderea gă- 
lăteană. urmează să fie realizate 
mecanisme, utilaje de înaltă tehni
citate si furnituri destinate să asi
gure. într-o pondere sporită, nece
sarul de dotare al flotei noastre ma
ritime si fluviale de transport si să 
contribuie, totodată, la reducerea în 
continuare a efortului valutar al 
statului în domeniul fabricației de 
nave.

Reiese limpede deci importanța 
deosebită a respectării cu maximă 
punctualitate a termenului stabilit 
pentru punerea in funcțiune a a- 
ccstor noi capacități. Iată însă că 
s-a consumat aproape jumătate din 
timpul planificat de execuție a lucră
rilor si stadiul lor este necoresp.un- 
zător. iar restantele acumulate pipă 
acum creează neajunsuri din ce în ce 
mai mari factorilor angajați în reali
zarea acestei investiții. Cauzele în- 
tirzierilor sint multiple, dar dintre 
ele se detașează, prin amploarea ne
ajunsurilor create si persistenta ei. 
LIPSA DOCUMENTAȚIILOR DE 
EXECUȚIE — problemă asupra că
reia ne vom opri în ancheta de fată.
(Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul Legii privind rolul 

și atribuțiile maistrului in producție
Vă rog să-mi . permiteți ca, 

din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să supun Marii Adu
nări Naționale spre dezbatere și 
adoptare proiectul Legii privind 
rolul și atribuțiile maistrului în 
producție, elaborat pe baza sar
cinilor trasate de conducerea 
partidului și a statului nostru.

în perioada actuală, caracte
rizată printr-o dezvoltare in rit
muri înalte a producției mate
riale, in concordanță cu impe
rativele progresului tehnic, prin 
promovarea largă a principiilor 
conducerii și organizării științi
fice a producției și a muncii, 
sint necesare creșterea rolului 
maistrului, sporirea atribuțiilor 
acestuia în asigurarea utilizării 
cu randament maxim a capaci
tăților productive, întărirea dis
ciplinei tehnologice și ridicarea 
calității produselor, in mobiliza
rea colectivelor de muncitori 
pentru realizarea integrală și 
pentru depășirea indicatorilor de 
plan.

Proiectul de lege a fost ela
borat pe baza concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind organizarea modernă a 
producției, repartizarea celor 
mai bune forțe în sectoarele ho
tărâtoare ale activității economi- 
co-sociale, precizarea clară a 
răspunderilor și îndatoririlor ca
drelor pe toate treptele organi
zatorice, creșterea spiritului de 
inițiativă în îndeplinirea sarci
nilor.

Doresc să subliniez faptul că 
pe tot parcursul întocmirii pro
iectului de lege am beneficiat 
de participarea nemijlocită și 
deosebit de prețioasă a secreta
rului general al partidului, care 
a dat îndrumări concrete pentru 
definirea cit mai corespunzătoa
re a rolului maistrului în siste
mul producției bunurilor ma
teriale.

Menționăm, de asemenea, că 
fundamentarea proiectului de 
lege s-a realizat pe baza unor 
ample analize întreprinse în 
peste 130 de unități țconomice ; 
au fost consultați peste 800 de 
maiștri și alte numeroase cadre 
de conducere, precum și minis-, 
terele, centralele și întreprin
deri industriale, organele locale 
de partid și de stat, organiza
țiile sindicale, de tineret, consi
liile oamenilor muncii.

După cum se știe, în confor
mitate cu hotărârea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
proiectul de lege a fost supus 
dezbaterii publice, primindu-se 
un însemnat număr de propu
neri, observații și sugestii, care 
au fost de un real ajutor în îm
bunătățirea conținutului textului 
legii, in fundamentarea mai te
meinică a acestuia, pentru a co
respunde cit mai bine scopului 
propus de conducerea partidului

Raportul comun al comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
Proiectul de lege privind rolul 

și atribuțiile maistrului in pro
ducție. care a fost supus spre 
dezbatere și avizare Comisiei 
pentru industrie si activitatea 
economico-financiară și Comi
siei constituționale și juri
dice, reunite în ședință de 
lucru, reflectă preocupările 
conducerii de partid și de 
stat, personal ale secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, pen
tru perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii proce
sului de producție în vederea 
utilizării cu maximă eficientă a 
resurselor existente în unitățile 
economice.

Prin prevederile sale, proiec
tul de lege creează condițiile ne
cesare pentru ca maistrul să-și 
poată consacra efectiv întreaga

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Proiectul legii privind rolul și 

atribuțiile maistrului in produc
ție, reprezentînd încă una din 
inițiativele deosebit de valoroa
se ale secretarului general al 
partidului, după ce a fost discu
tat în Comitetul Politic Execu
tiv. a-a bucurat de o largă 
dezbatere publică, a spus depu-

Richard Winter. Opi_ 
nia unanimă de prețuire și recu
noștință cu care a fost primit 
constituie indicii sigure ale 
semnificației deosebite a acestui 
act normativ pentru întreaga 
activitate din unitățile noastre 
economice, pentru angajarea de
plină a maiștrilor în înfăptuirea 
sarcinilor sporite care le revin.

Este un merit deosebit al 
conducerii partidului nostru 
crearea de-a lungul anilor a tutu
ror condițiilor de pregătire si 
școlarizare. ampla activitate 
educativ-formativă. de ridicare 
continuă a orizontului de cunoș
tințe culturale și profesionale 
ale muncitorilor, fapt ce ne-a 
asigurat formarea din rîndul ce
lor mai buni dintre aceștia a 
unor maiștri cu o solidă califi
care, cu un orizont larg de cu
noștințe. buni pedagogi, cu un 
profil moral-politic exemplar, 
ceea ce constituie realmente o 
garanție a îndeplinirii în bune 
condiții a marilor obiective ale 
Programului partidului.

Prevederile proiectului de lege 
asigură întărirea autorității 
maistrului. desemnîndu-i un 
cîmp larg al răspunderilor si 
preocupărilor, un loc central re
venind obligațiilor privind sti
mularea activității creatoare a 
muncitorilor, ridicarea calificării 
acestora, susținerea si intro
ducerea progresului tehnic si a 
metodelor conducerii științifice 
a producției si a muncii.

Prezentul act normativ va de
termina cu siguranță, asa cum 
au susținut maiștrii înșiși în 
dezbaterile organizate ne margi
nea proiectului, sporirea accen
tuată a contribuției lor la creș
terea productivității muncii, ri

prezentată de tovarășul GHEORGHE OPREA, 
viceprim-ministru al guvernului

și statului nostru ; această prac
tică confirmă incă o dată juste
țea indicațiilor secretarului ge
neral al partidului nostru de a 
ne consulta în toate cazurile cu 
oamenii muncii.

Contribuția adusă de oamenii 
muncii prin această amplă con
sultare la îmbunătățirea proiec
tului de lege privind rolul mais
trului în producție atestă, tot
odată, interesul deosebit pe ca- 
re-1 manifestă cei ce muncesc 
față de problemele legate de 
sporirea răspunderilor și atribu
țiilor maistrului, ca de altfel a 
tuturor categoriilor de personal 
muncitor, in realizarea planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României so
cialiste.

Experiența evidențiază cu 
pregnanță contribuția de seamă 
pe care puternicul detașament 
al maiștrilor o aduce la organi
zarea producției și a muncii, la 
realizarea și depășirea sarcinilor 
stabilite în domeniul economic ; 
aportul maistrului — ca primă 
treaptă în ierarhia conducerii și 
organizării proceselor de pro
ducție — trebuie să se ridice in 
viitor la un nivel și mai înalt, 
îndeosebi sub raport calitativ, 
axând în vedere sarcinile sub
stanțial sporite care stau în fața 
unităților economice din toate 
ramurile producției materiale.

Prin reglementarea propusă se 
urmărește să se stabilească cu 
autoritatea legii locul în produc
ție și sarcinile maistrului ca or
ganizator și conducător nemij
locit al formației de lucru în
credințate, obligațiile sale refe
ritoare la participarea directă, 
alături de muncitorii în subor
dine, la procesul de producție, 
la soluționarea complexelor pro
bleme ridicate de aplicarea noi
lor tehnologii în industria noas
tră aflată în plin proces de mo
dernizare.

Proiectul de lege concretizea
ză atribuțiile și răspunderile 
maistrului, structurate pe prin
cipalele domenii care vizează 
realizarea sarcinilor de plan ; 
utilizarea cit mai deplină a ca
pacităților de producție ; apro
vizionarea tehnico-materială a 
locurilor de muncă ; reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie ; ridicarea calității produse
lor ; organizarea și desfășurarea 
întrecerii socialiste ; generaliza
rea metodelor înaintate și a ex
perienței pozitive ; aplicarea 
normelor de muncă și a forme
lor de retribuire ; asigurarea 
protecției și igienei muncii ; e- 

prezentat de deputatul NICU CONSTANTIN
capacitate tehnică și organizato
rică conducerii și organizării 
procesului de producție, să-și 
sporească aportul la utilizarea 
cu înaltă eficientă a mijloacelor 
tehnice, materiale și umane.

în dezbaterile comisiilor au 
fost apreciate favorabil preve
derile care stabilesc că. pe lingă 
sarcini de organizator si condu
cător al formațiilor de lucru, 
maistrul are obligația de a 
participa direct la realizarea 
unui anumit volum de produse 
sau lucrări, care necesită înaltă 
calificare si experiență. în acest 
context, s-a prevăzut că. pe 
viitor, maistrul să facă parte 
din categoria personalului teh- 
nic-productiv.

dicarea calitativă a întregii ac
tivități.

Opiniile deosebit de favorabile 
și ecoul de care s-au bucurat 
noile reglementări în rîndul ce
lor aproape 5 000 maiștri din în
treprinderile județului Sibiu — 
români, germani, maghiari — 
mă îndreptățesc să asigur con
ducerea partidului că. prin mă
surile pe care le impune noua 
reglementare, vom asigura o 
creștere și mai substanțială a 
aportului oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri la realizarea 
în condiții exemplare a preve
derilor acestui cincinal.

Deputata Reveica San
du leac 3 arăt3t că pr°iec_ 
tul de lege privind rolul și atri
buțiile maistrului în producție, 
asemeni altor legi care au fost 
adoptate în ultimii ani, de
monstrează statornica preocu
pare a conducerii partidului și 
statului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru con
tinua perfecționare a organizării 
și conducerii științifice a acti
vității economice și sociale, in- 
scriin.du-se organic în ansamblul 
măsurilor stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului.

în calitate de maistru la Fila
tura de in și cinepă din orașul 
Fălticeni — a spus deputata — 
îmi d<tu ‘seama de importanța 
prevederilor noului act normativ 
referitor la întărirea rolului 
maistrului in organizarea și con
ducerea procesului de producție, 
sporirea neîntreruptă a contri
buției sale la utilizarea cu ma
ximum de eficiență economică 
a resurselor materiale și umane, 
la identificarea sistematică și 
utilizarea rezervelor de creș
tere a productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produse
lor, la perfecționarea pregătirii 
lucrătorilor de a căror activitate 
răspunde nemijlocit. Aceasta 
cere din partea maiștrilor un 
permanent efort de autodepă- 
șire, de continuă perfecționare 
profesională, iar calitatea supe
rioară a muncii atrage după sine 

ducarea lucrătorilor în spiritul 
ordinii și disciplinei muncito
rești.

Pentru creșterea cointeresării 
maistrului în îndeplinirea sarci
nilor repartizate și obținerea u- 
nor rezultate deosebite în pro
ducție, proiectul de lege preve
de ca retribuția acestuia să fie 
stabilită în conformitate cu răs
punderea și rolul ce îl are în 
producție, care va fi în toate 
cazurile superioară celei a mun
citorilor din cadrul formației de 
muncă conduse.

Maistrul va lucra în acord 
global, în toate situațiile cind 
formația de lucru condusă de el 
lucrează în acest sistem, fiind 
retribuit în aceeași proporție cu 
gradul de îndeplinire a retribu
țiilor tarifare ale muncitorilor 
din formația sa, corespunzător 
timpului lucrat în cadrul pro
gramului de muncă aprobat.

Totodată, se -prevăd posibili
tăți de promovare a maistrului 
ca maistru principal, șef de a- 
telier, șef secție, șef lot sau de 
șantier, precum și în alte func
ții de conducere a producției.

Proiectul de lege precizează 
obligațiile organelor de condu
cere colectivă ale unităților 
în asigurarea tuturor condițiilor 
necesare pentru îndeplinirea de 
către maiștri a rolului lor în 
procesul de producție, printre 
care menționăm : repartizarea 
programului de producție cu cel 
puțin 5 zile înainte de începerea 
lunii ; informarea și consultarea 
maistrului asupra deciziilor a- 
doptate la nivelul conducerii 
unității sau al secției și care au 
in vedere sfera lui de activitate; 
precizarea lucrărilor de eviden
ță și de calcul care intră în sar
cina personalului funcțional din 
secție, atelier sau din alte com
partimente ale unității, dindu-se 
posibilitatea maistrului să se o- 
cupe nemijlocit de problemele 
concrete ale producției.

O serie de prevederi ale pro
iectului de lege se referă la 
pregătirea și perfecționarea pro
fesională a maistrului in concor
danță cu exigențele producției, 
la modul de organizare a șco
lilor de maiștri.

In această ordine de idei, se 
stabilește că, pentru asigurarea 
unei selecții cit mai exigente, 
in școlile de maiștri vor fi ad
miși numai muncitori de inaltă 
calificare, absolvenți ai liceelor 
sau ai școlilor profesionale cu 
o vechime de cel puțin 8 ani în 
producție, care se bucură de 
autoritate profesională, politică

Comisiile constată că, în 
concordantă cu răspunderile 
sporite și cu creșterea rolului 
maistrului în producție, a fost 
stabilită și retribuția acestuia, 
care va fi în toate cazurile su
perioară celei a muncitorilor 
care fac parte din formația pe 
care o conduce. Totodată, pro
iectul de lege prevede că 
maistrul se bucură, ca si ceilalți 
lucrători din formația sa de lu
cru. de toate avantajele acordu
lui global.

Comisiile îsi exprimă deplinul 
acord cu prevederile din proiec
tul de lege prin care se stabi
lesc criterii privind pregătirea, 
vechimea în producție, autori

stima și prețuirea colectivului, 
autoritatea profesională, sporirea 
încrederii muncitorilor în mais
trul lor. Asemenea atribute sint 
absolut necesare în activitatea 
de formare prin muncă și pen
tru muncă a tinerei generații, 
reprezentînd o importantă cale 
de materializare eficientă a noii 
concepții de modelare a compor
tamentului social al tinerilor, 
prevăzută în hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român din 24 mai a.c. 
Avem, arăta tovarășul Nicolae’ 
Ceaușescu la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., încă rezerve 
uriașe în funcționarea utilajelor, 
folosirea materiilor prime și 
materialelor, și mai ales in mun
ca oamenilor. Am reținut direc
țiile în care va trebui să acțio
năm cu mai multă eficiență. 
Maiștrilor — ca principali orga
nizatori și conducători ai forma-» 
țiilor de lucru — le revin înda-» 
toriri deosebite, nu numai pen
tru realizarea planului, ci și iri 
perfecționarea formelor de edu
care, de pregătire a schimbului 
de mîine.

Reglementările normative cu
prinse in proiectul de lege pri
vind rolul și atribuțiile maistru
lui in producție — a spus depu- 
tatui Gheorghe Petrescu 
— sint de o deosebită necesi
tate și oportunitate, inscriin- 
du-se printre numeroasele mă
suri întreprinse de conducerea 
superioară de partid și de stat, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe linia continuei 
perfecționări a întregii activi
tăți economice și sociale din 
țara noastră.

în unitățile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini lucrează circa 13 000 de 
maiștri, cărora le este încredin
țată activitatea de organizare și 
conducere directă a producției.

în unele unități însă, mai a- 
les în unitățile noi, nu avem 
suficienți maiștri. Această situa
ție a fost generată și de insu
ficiența măsurilor de stimulare 
a celor mai buni muncitori și 

șl morală în colectivul de muncă.
De asemenea, sînt precizate 

răspunderile ce revin Ministeru
lui Educației și învățămintului, 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale și locale care organi
zează școli de maiștri, în asigu
rarea unui proces instructiv-edu- 
cativ la nivelul cerințelor actua
le, în însușirea cu prioritate a 
cunoștințelor privind conduce
rea și organizarea științifică a 
producției ; promovarea celor 
mai moderne tehnici și tehnolo
gii de lucru ; exploatarea și în
treținerea mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor ; legislația econo
mică într-o strînsă legătură cu 
domeniile de activitate pentru 
care se pregătesc.

In acest context se stabilesc, 
totodată, condițiile de încadrare 
a maiștrilor în funcție de pregă
tirea profesională, experiența în 
muncă, de rezultatele obținute 
în producție, de comportarea în 
societate.

Astfel, se prevede că înca
drarea în funcția de maistru să 
se facă numai pe bază de con
curs, atît pentru absolvenții cu 
diplomă ai școlilor de maiștri, 
cit și pentru muncitorii de înal
tă calificare și tehnicienii câre 
au cel puțin 10 ani vechime în 
producție, aceștia din urmă a- 
vind obligația ca în maximum 
5 ani să absolve o școală de mai
ștri în sistemul învățămintului 
seral.

Maiștrii și maiștrii principali
— ținînd seama că prin natura 
activității pe care o desfășoară 
participă direct alături de mun
citori la procesul de producție
— nu vor mai fi cuprinși in 
personalul TESA. ci vor consti
tui o nouă categorie de personal 
tehnic productiv ; numărul aces
tora va fi stabilit pe bază de 
normative de constituire a for
mațiilor de lucru conduse de un 
maistru de schimb, ceea ce va 
asigura determinarea pe baze 
unitare a necesarului de maiștri, 
pe ramuri, subramuri sau acti
vități.

Sîntem pe deplin încredințați 
că reglementarea la nivelul de 
lege a rolului și răspunderilor 
maistrului in producție va asi
gura cadrul corespunzător pen
tru ca maistrul. în calitatea sa 
de conducător nemijlocit al ac
tivității în care se realizează 
producția materială, să-și poată 
îndeplini in cele mai bune con
diții atribuțiile ce-i revin, la 
nivelul sarcinilor prevăzute în 
planurile de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării noastre.

Pe aceste considerente, ne ex
primăm convingerea că Marea 
Adunare Națională va adopta 
proiectul de Lege privind rolul 
și atribuțiile maistrului în pro
ducție.

tatea profesională, politică și 
morală, de bun organizator al 
producției si al muncii, precum 
și cu cele referitoare la ocu
parea funcției de maistru prin 
concurs.

Supus unor ample dezbateri 
publice, proiectul de lege a fost 
primit favorabil > de oamenii 
muncii, în scrisorile adresate 
Marii Adunări Naționale expri- 
mîndu-se larga adeziune fată de 
această reglementare.

Apreciind că proiectul de lege 
corespunde unor _ necesități 
izvorîte din desfășurarea optimă 
a procesului de producție în 
unitățile economice, comisiile
l-au  avizat favorabil si propun 
Marii Adunări Naționale adop
tarea lui.

tehnicieni pentru a deveni 
maiștri.

în perioada pină în 1980, în 
unitățile ministerului nostru a- 
vem de recrutat, pregătit și în
cadrat circa 10 000 de maiștri, 
care trebuie să corespundă exi
gențelor ce le impune ritmul 
rapid al modernizării și diver
sificării producției industriale. 
De aceea, considerăm că este de 
o deosebită eficiență prevederea 
cuprinsă in proiectul de lege 
privind ocuparea funcției de 
maistru, prin concurs, la care 
pot participa nu numai absol
venții cu diplomă ai școlii de 
maiștri, ci și muncitori cu înaltă 
calificare, absolvenți ai școlilor 
profesionale, cu vechime de cel 
puțin 10 ani ca muncitori cali
ficați, cit și tehnicienii cu multă 
experiență în producție.

Prevederile proiectului de 
lege vor integra și mai mult 
maiștrii în formațiile de lucru, 
stin.ulîndu-i în desfășurarea u- 
nei susținute activități tehnice 
și organizatorice pentru reali
zarea cu fermitate a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
Comitetului Central cu privire 
la sarcinile mari ce le avem 
pentru creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități de 
producție.

Deputatul |ga Gheorghe 3 
relevat că. in concepția legiuito
rului. maistrul trebuie să se 
afirme în același timp atît ca 
organizator si conducător nemij
locit al procesului de producție, 
cit și ca făuritor direct de 
produse.

Experiența si învățămintele 
practice ale propriei activități 
pe care am desfășurat-o pe 
parcursul măi multor ani — a 
arătat vorbitorul — îmi dau con
vingerea că întărirea prin lege 
a rolului și locului maistrului în 
organizarea și conducerea pro
ducției va permite utilizarea 
cit mai judicioasă a resurselor 
materiale și umane si. ca atare, 
creșterea eficientei producției 
materiale.

La recenta plenară a Comite
tului Central al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
problema productivității muncii 
și reducerii cheltuielilor materia
le si a consumului în producție 
trebuie să stea în centrul activi
tății noastre economice. Iată 
deci direcțiile in care trebuie să 
acționeze maistrul cu toată ho
tărîrea și răspunderea.

în legătură cu selecționarea 
maiștrilor — a subliniat vorbi
torul în continuare — propun 
ca funcția de maistru să poată 
fi ocupată prin concurs — cu 
supunerea la perioada de încer
care prevăzută -r- și de către 
subinginerii. respectiv tehnicie
nii care dovedesc cunoștințele 
practice necesare, capacitatea de 
conducere și organizare, tehni
cieni care să aibă o vechime în 
specialitate mai mică de 10 ani. 
cit se prevede în proiectul de 
lege. Măsura ca maistrul să facă 
parte de drept din comisia teh
nică de încadrare si promovare

Expunerea la proiectul legii calității produselor 
și serviciilor și la proiectul legii privind asigurarea 
durabilității, siguranței in exploatare, funcționalității 

si calității construcțiilor 
/ t t

prezentată de tovarășul GHEORGHE CIOARĂ 
viceprim-ministru al guvernului

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, prezint forului su
prem legislativ al tării, spre 
dezbatere și adoptare, proiectul 
Legii calității produselor si servi
ciilor și proiectul Legii privind 
asigurarea durabilității, siguran
ței in exploatare, funcționalită
ții și calității construcțiilor.

Dezvoltarea economiei na
ționale. potrivit obiectivelor 
Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. complexitatea 
in permanenta creștere a produ
selor și inaltul grad de coope
rare intre producători pentru 
realizarea acestor produse, creș
terea exigenței consumatorilor 
și utilizatorilor de servicii, creș
terea schimburilor internațio
nale și a cerințelor pieței ex
terne. dotarea modernă a indus
triei noastre, care îi permite a 
face față celor mai severe ce- 

; riișțo de calitate si, in fine, spo
rirea nivelului de conștiință, 
pregătire si responsabilitate pro
fesională al producătorilor au 
determinat necesitatea elaboră
rii unui nou cadru legislativ 
pentru desfășurarea activității 
in domeniul calității produselor, 
serviciilor și construcțiilor.

' Proiectul Legii calității produ
selor și serviciilor constituie o 
nouă afirmare a politicii de per
fecționare a activității in toate 
sectoarele economiei naționale 
și este o ilustrare a eforturilor 
permanente ale conducerii parti
dului și statului — personal ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu — 
pentru valorificarea superioară 
a resurselor materiale si a mun
cii sociale, pentru creșterea efi
cientei economice si. pe această 
bază, satisfacerea in condiții 
optime a cerințelor vieții ma
teriale și spirituale a poporu
lui nostru.

Ridicarea continuă a calității 
produselor și serviciilor repre
zintă una din cele mai importan
te forme de materializare a ca
pacității de creație, a disciplinei 
și a atitudinii socialiste fată de 
muncă a muncitorilor, maiștri
lor. inginerilor, tehnicienilor, a 
tuturor oamenilor muncii, care 
sint direct interesați în valorifi
carea superioară a resurselor 
economiei naționale, prin îmbu
nătățirea performantelor teh- 
nico-economice ale tuturor pro
duselor pe care le realizează.

Proiectul de lege stabilește 
obligații și răspunderi ferme 
pentru ministere, centrale si în
treprinderi. unități de cercetare 
și proiectare. în ridicarea per
manentă a calității produselor, 
asigurarea unei stricte discipline 
tehnologice, întărirea ordinii si 
controlului de specialitate în 
acest domeniu.

Prin proiectul de lege se in
terzice unităților economice să 
aprobe derogări de la documen
tația și normele tehnice. în 
viitor, astfel de derogări vor fi 
date numai în mod exceptional 
si pe timp limitat de organele 
centrale competente.

Intrucît calitatea producției

Raportul comun al comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
In noile condiții ale actualu

lui cincinal, de ridicare pe un 
plan superior a exigențelor față 
de nivelul tehnic și tehnologic 
al producției, a apărut necesară 
îmbunătățirea legislației, care 
să definească mai precis obli
gațiile și răspunderile pentru 
sporirea calității produselor și 
a competitivității lor pe piața 
internațională.

Pornind de la aceste orien
tări și de la îndrumările date 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitelor de lu
cru în unitățile de producție, 
cercetare și proiectare, Comisiei 
pentru industrie și activitatea 
economico-financiară si Comisiei 
constituționale și juridice le-a 
revenit sarcina de a examina 
proiectul Legii privind calitatea 
produselor și serviciilor și pro
iectul Legii privind asigurarea 
durabilității, siguranței în explo
atare, funcționalității și calității 
construcțiilor, prezentate Marii 
Adunări Naționale. In urma 
dezbaterilor, comisiile constată 
că. prin prevederile cuprinse, 
proiectele de legi răspund ce
rințelor esențiale impuse de re

a muncitorilor constituie o do
vadă a competentei recunoscute 
a maiștrilor si a încrederii acor
date, fapt care va conduce la 
întărirea autorității si prestigiu
lui lor în rîndul colectivelor pe 
care le conduc.

Alegătorii pe care îi reprezint, 
colegii mei de muncă mi-au dat 
mandat să asigur conducerea 
partidului și statului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că adoptarea noii legi Va mobi
liza și mai mult eforturile noas
tre. dovedind că înțelegem să 
răspundem cu fapte de muncă 
exemplare preocupărilor con
stante pentru perfecționarea ca
drului organizatoric si legislativ 
al procesului de producție.

Exprimind. în numele maiștri
lor de la întreprinderea meca
nică Muscel, satisfacția și 
aprobarea deplină fată de cadrul 
temeinic, legal, care jalonează 
cu precizie activitatea si sta
tuează rolul important al 
maistrului în producție — a 

depinde de respectarea norme
lor de calitate de către fiecare 
producător la locul său de mun
că. potrivit proiectului de lege, 
controlul calității se va efectua 
cu prioritate de către munci
tori. precum si de maiștri si de 
ceilalți conducători ai procesului 
de producție. Aceștia au obliga
ția să sesizeze imediat organu
lui ierarhic superior defectele 
asupra cărora ei nu pot acționa 
in mod direct, in vederea înlă
turării lor operative.

Totodată, s-au prevăzut obli
gații si răspunderi sporite pen
tru organele de control tehnic 
cu privire la prevenirea incă 
pe fluxul de fabricație a oricăror 
deficiente de cali.tate. la asigu
rarea refacerii de către colecti
vele din unități a eventualelor 
produse riecorespunzătoare. ast
fel incit pe poarta întreprinderii 
să iasă numai produse' care co
respund integral normelor de 
calitate.

De asemenea. în proiectul de 
lege s-au stabilit răspunderile 
producătorilor pentru nerespec- 
tarea parametrilor de calitate 
prevăzuți în standarde, norme 
tehnice, caiete de sarcini si con
tracte. Orice prejudiciu adus 
economiei naționale ca urmare 
a încălcării acestor parametri 
atrage obligarea persoanei vino
vate la plata despăgubirilor sta
bilite potrivit legii, reglemen- 
tindu-se. totodată, răspunderea 
persoanelor vinovate pentru 
provocarea de rebuturi sau pro
duse declasate.

Pentru definirea cadrului ge
neral al nivelului calitativ al 
produselor industriale. în proiec
tul de lege s-au prevăzut cerin
țele calitative de bază ale 
acestora.

Proiectul reglementează astfel 
in mod unitar întregul ansam
blu de activități din domeniul 
calității produselor si serviciilor, 
incepînd cu definirea concepției 
tehnico-economice asupra ca
lității, cu asigurarea condițiilor 
pentru realizarea nivelului ca-* 
litativ al producției, pînă la 
obligațiile și răspunderile tutu
ror celor care participă la reali
zarea produselor și serviciilor.

Dezvoltarea economico-socială 
a tării, în conformitate cu 
obiectivele stabilite prin Progra
mul Partidului Comunist Român, 
impune înfăptuirea unor ample 
programe de investiții, ceea ce 
face necesară dezvoltarea în 
ritm susținut a construcțiilor.

Condițiile revoluției științifice 
și tehnice contemporane impun 
asigurarea realizării unor con
strucții de calitate, durabile, cu 
o înaltă siguranță în exploa
tare, o bună funcționalitate, efi
cientă. precum și înlăturarea 
risipei.

Proiectul de Lege privind asi
gurarea durabilității, siguranței 
în exploatare, funcționalității si 
calității construcțiilor, elaborat 
din inițiativa și sub îndrumarea 

prezentat de deputatul ILIE ȘALAPA
alizarea politicii partidului în 
aceste domenii. In forma pre
zentată, proiectele de legi au 
avut, de asemenea, în vedere o 
serie de propuneri formulate în 
timpul dezbaterii lor publice, 
prilej de largă afirmare a ade
ziunii opiniei oamenilor mun
cii față de modul în care se 
preconizează reglementarea unor 
importante activități legate ne
mijlocit de ridicarea generală a 
muncii economice și de condu
cere.

Din examinarea proiectelor de 
legi, comisiile apreciază că legi
ferarea unitară a obligațiilor 
ministerelor și întreprinderilor, 
a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, de la proiectare pînă 
la desfacerea produselor, asigură 
cadrul instituțional exercitării cu 
exigentă și fermitate, în toate 
fazele procesului economic, a 
răspunderilor pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în produc
ție. în scopul creșterii neconte
nite a performantelor tehnice 
ale produselor industriei noastre 
socialiste.

«pus deputatul Gheorghe
Stoica — 3$ vrea S3 rsmarc
în mod deosebit una din noile 
prevederi înscrise în proiectul 
de lege, și anume că maistrul 
participă direct, alături' de 
muncitorii în subordine, la pro
cesul de producție si face parte 
din categoria de personal teh
nic productiv.

Deci este vorba de o schim
bare radicală a răspunderii si 
atribuțiilor maistrului : trecerea 
lui din poziția de personal teh- 
nico-administrativ, așa cum era 
încadrat, la personalul tehnic 
productiv. în vechea poziție, 
maiștrii făceau mai mult mun
că de dispecerat, de merceolog 
și. chiar de pontator. Si noi 
avem foarte multi maiștri, cu o 
înaltă pregătire profesională. In 
lumina noilor reglementări toți 
aceștia vor trece să lucreze di
rect în producție.

De o însemnătate remarcabilă 
sînt si prevederile care privesc 

directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. constituie primul act 
normativ de acest fel elaborat 
în tara noastră.

Se introduc astfel, la nivel 
de lege, ordinea și disciplina in 
activitatea de construcții, sector 
de o mare importanță nu numai 
din punct de vedere al valori
lor foarte mari pe care statul ie 
alocă, ci și pentru faptul că în 
aceste construcții trăiesc și 
muncesc oameni, spre a căror 
bunăstare este Îndreptată în
treaga politică a partidului.

Proiectul de lege care vă este 
astăzi prezentat conține obliga
țiile și răspunderile ce revin in 
această privință ministerelor și 
celorlalte organe centrale și lo
cale titulare de investiții, uni
tăților de cercetare și proiec
tare de construcții, organizațiilor 
de construcții și montaj și orga
nelor de control al calității. Tot
odată, se prevăd principalele 
obligații și răspunderi ale orga
nizațiilor socialiste pentru între
ținerea și urmărirea comportării 
in timp a construcțiilor pe care 
le administrează sau le au în 
proprietate.

In acest sens, în proiectul de 
lege se stabilesc in mod unitar 
sarcinile consiliilor tehnico-eco- 
nomice în ceea ce privește avi
zarea proiectelor care să asigure 
încă de la început o bună cali
tate a acestora. Se fixează atri
buții suplimentare Inspectoratu
lui general de stat pentru in- 
vestiții-construcții în ceea ce 
privește controlul calității pro
iectelor, execuției și recepției 
lucrărilor, precum și Institutu
lui central de cercetare, proiec
tare și directivare în construcții, 
cu privire la asigurarea intro
ducerii progresului tehnic prin 
activitatea de cercetare și pro
iectare și prin elaborarea de 
prescripții tehnice obligatorii în 
construcții.

Se stabilesc atribuții precise 
in privința controlului de cali
tate al execuției lucrărilor de 
construcții și montaj, instituin- 
du-se un sistem unitar de con
trol, atit la nivel central, cît și 
la nivelul fiecărui județ, prin 
inspecțiile de specialitate pentru 
construcții.

Proiectul de lege interzice 
schimbarea destinației sau exe
cutarea de modificări la con
strucțiile existente care ar pu
tea afecta rezistența acestora. 
Se instituie, totodată, cu caracter 
de obligativitate, întocmirea și 
ținerea la zi a cărții tehnice a 
construcțiilor.

O atenție deosebită se acor
dă prin lege măsurilor destinate 
să asigure rezistența și siguran
ța in exploatare a construcțiilor. 
In acest sens, se prevede ca 
prin proiectare și execuție să se 
evite folosirea de elemente gre
le la etajele superioare ale clă
dirilor. amplasarea instalațiilor 
in elementele constructive de 
rezistență și alte măsuri menite 
să contribuie la asigurarea re
zistenței construcțiilor la solici

Din proiectul de Lege cu pri
vire la activitatea de proiectare 
și construcții se degajă grija 
pentru calitate, începind cu faza 
de concepție și terminind cu da
rea în exploatare. In dezbate
rile comisiilor au fost apreciate 
favorabil prevederile referitoare 
la definirea responsabilităților pe 
toate treptele ierarhice — or
gane centrale. întreprinderi, șan
tiere — precum și a sarcinilor 
ce revin beneficiarilor în exploa
tare. cu deosebire pentru men
ținerea caracteristicilor construc
tive ale clădirilor.

Comisiile își exprimă convin
gerea că aplicarea măsurilor din 
proiectul de lege privind cali
tatea construcțiilor va duce la 
crearea climatului de disciplină 
fermă, de ordine deplină, de 
creștere a răspunderii in acest 
domeniu atit de important pen
tru mersul înainte al econo
miei.

In urma examinării și dezba
terii. comisiile apreciază că în
făptuirea reglementărilor cu
prinse in cele două proiecte de 

încadrarea, pregătirea, perfec
ționarea si promovarea maiștri
lor. ceea ce conduce necondițio
nat la eliminarea subiectivismu
lui în selecția si promovarea ca
drelor în această funcție.

Acordind votul proiectului de 
Lege privind rolul și atribuțiile 
maistrului de producție, vă rog 
să-mi permiteți ca de la această 
înaltă tribună să exprim hotă
rârea întregului cplect.iv al în-' 
treprinderii mecanice Muscel ca 
la plusul de producție de peste 
5 milioane lei. obținut în cea 
mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii cu 3 
procente peste prevederi. să 
adăugăm, zi de zi. noi succese în 
îndeplinirea si depășirea sarci
nilor cantitative și calitative 
care ne revin, să diversificăm în 
continuare producția autoturis
melor de teren, să le facem tot 
mai competitive pe toate meri
dianele lumii.

tări seismice sau la încărcări din 
exploatare. Se prevede să creas
că in primul rînd preocuparea 
pentru realizarea unor construc
ții cit mai ușoare.

Proiectul reglementează, de 
asemenea, modul în care se face 
recepția construcțiilor terminate 
și instituie obligația de reme
diere a tuturor defectelor de ca
litate constatate de comisia de 
recepție sau apărute in perioada 
de garanție.

După cum știți, în baza hotă- 
ririi Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
proiectele de lege au fost pu
blicate in presă și supuse dez
baterii publice.

Țin să informez Marea Adu
nare Națională că proiectele au 
fost primite cu un interes deo
sebit de favorabil în rîndul 
populației, specialiștilor și co
lectivelor de oameni ai muncii 
din unități, care și-au exprimat 
adeziunea la conținutul acestor 
acte normative și au subliniat 
deosebita actualitate a măsurilor 
de sporire a exigenței pentru 
ridicarea calității, în toate do
meniile de activitate.

In același timp, prin inter
mediul organelor de presă, radio 
și televiziune, în adunări și alte 
forme organizate, s-au făcut pes
te 800 de propuneri de comple
tare și modificare la proiectul 
Legii calității produselor și ser
viciilor și peste 500 de propu
neri la proiectul Legii privind 
asigurarea durabilității, siguran
ței în exploatare, funcționalită
ții și calității construcțiilor, pe 
baza cărora s-au adus îmbună
tățiri proiectelor de lege.

Dezbaterea publică a proiec
telor a permis, totodată, cunoaș
terea aprofundată a prevederi
lor de către colectivele unități
lor economice, stabilirea din 
timp a măsurilor necesare pen
tru realizarea acestor prevederi, 
formarea unei opinii largi de 
masă cu privire la sporirea exi
genței față de calitatea produ
selor și serviciilor, față de asi
gurarea durabilității, siguranței 
in exploatare, funcționalității și 
calității construcțiilor.

Expresie a democratismului 
profund al societății noastre, a 
participării directe a oamenilor 
muncii la stabilirea măsurilor 
pentru mai buna gospodărire a 
avuției naționale și perfecționa
rea întregii activități economi- 
co-sociale, dezbaterea publică a 
scos în evidență faptul că cele 
două proiecte de lege corespund 
necesităților și cerințelor cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice, dezvoltării în perspectivă 
a economiei noastre naționale 
și creșterii, pe această bază, 
a potențialului economic al țării 
și al nivelului de trai al po
porului nostru.

Apreciind că proiectele de 
lege cuprind reglementările ne
cesare ale etapei actuale pentru 
Înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru în domeniul 
îmbunătățirii calității produse
lor și serviciilor, cit și in cel al 
calității construcțiilor, îmi ex
prim convingerea că Marea A- 
dunare Națională le va aproba.

lege va contribui hotărîtor la 
traducerea în viață a politicii 
Partidului Comunist Român, a 
Directivelor Congresului al XI- 
lea. a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
cu privire la afirmarea multila
terală a revoluției tehnico-știin- 
țifice în economie. Crearea îh 
acest mod a unor noi premise 
pentru ridicarea neîntreruptă a 
calității și nivelului tehnic și 
tehnologic al producției mate
riale va insemna multiplicarea 
factorilor economico-sociali de 
creștere a avuției naționale, a 
prosperității națiunii noastre, a 
edificării in ritm mai rapid a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Exprimindu-și încrederea că 
noile reglementări în domeniul 
calității produselor, serviciilor și 
construcțiilor vor determina o 
etapă însemnată în progresul 
general al economiei noastre 
naționale, comisiile recomandă 
Marii Adunări Naționale adopta
rea proiectelor de lege in forma 
in care au fost supuse dezba
terii.
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(Urmare din pag. I)
munci cu toată priceperea, energia și 
dăruirea pentru a îndeplini in mod 
exemplar și depăși substantial anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă, pentru a da tării produse tot 
nai multe, mai bune și mai ieftine, 
«porind astfel contribuția județului la 
năltarea scumpei noastre patrii pe 
reptele luminoase ale civilizației so- 
:ialiste și comuniste.

Vă rog să-mi îngăduiți ca in nu
nele comuniștilor, al tuturor oame- 
rilor muncii din Teleorman, a spus 
n cuvintul său tovarășul Cornel 
înescu. prim-secretar al Comitetului 
udețean Teleorman al P.C.R., să a- 
Lresez conducerii partidului, dumnea- 
oastră personal, stimate tovarășe 
ecretar general, cele mai calde mulțu- 
niri și să exprim sentimentele de 
dîncă recunoștință pe care le în- 
ercăm primind această înaltă dis- 
incție. Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România'* acordat județu- 
ri îl vom păstra în inimile noastre 
a pe un simbol al alesei cinstiri a- 
use hărniciei lucrătorilor din agri- 
ultură.
Solemnitatea de astăzi, care a în- 

ununat o întrecere prietenească în- 
e județele țării, are darul să ne mo- 
ilizeze la o muncă plină de răspun- 
ere pentru dezvoltarea necontenită 
patriei pe noi trepte de progres și 
vilizație, ne stimulează în obține- 
?a de succese și mai mari în viitor, 
olosesc acest prilej pentru a infor- 
la conducerea partidului nostru, pe 
imneavoastră personal, că și anul 
testa vom realiza producții mari. La 
:z am obținut peste 4 000 kg la hec- 
r și estimăm să obținem recolte su- 
trioare față de anul trecut la grîu, 
gume și plante tehnice.
Sintem însă convinși că agricultu- 
. județului nostru dispune de mari

1 L pe care ne angajăm cu toată 
nț. ' le punem în valoare, șă ri- 
căm oducțiile la nivelul sarcini- 
r sta je de Congresul al XI-lea.
livră»., m de an la fondul de stat 

ntități tot mai mari de cereale, 
rne. lapte și fructe pentru buna 
irovizionare a populației.
ft. vorbit apoi tovarășul Gheorghe 
hsu, prim-secretar al Comitetului 
dețean Bacău al P.C.R., care a 
us : Vă rog să-mi permiteți să ex- 
im mulțumirile comuniștilor, ale 
urătorilor consiliilor populare, ale 
tu ror, oamenilor muncii din județul 
icău pentru înalta distincție ce 
-a fost acordată ca urmare a re- 
ltatelor pe care le-am obținut în 
ul 1976 în economia locală.
Subliniind că succesele obținute 
it o manifestare a atașamentului 
menilor muncii din județul Bacău 
â de politica înțeleaptă a parti- 
lui nostru, vorbitorul a spus: A- 
istâ înaltă apreciere constituie 

pentru noi un puternic imbold în 
^activitatea viitoare și. în același 

timp, ne obligă să ne organizăm 
mai bine munca, să folosim mai 
bine întregul potențial uman și ma
terial de care dispunem, pentru ca 
la sfirsitul acestui an nu numai e- 
conomia locală, ci toate sectoarele de 
activitate din județul Bacău să poată 
raporta conducerii de partid și de. 
stat îndeplinirea si depășirea anga
jamentelor luate.

Tovarășul Vasile Sănduleac. direc
torul întreprinderii ..Automatica" din 
București, după ce a mulțumit pentru 
distincția acordată colectivului uni
tății. a subliniat că rezultatele ob
ținute in muncă au fost posibile 
datorită sprijinului și indicațiilor pre
țioase de care au beneficiat in per
manentă din partea secretarului ge
neral al partidului. „Vizitele dum
neavoastră de luciju. indrumările și 
orientările pe care ni le-ați dat. a 
spus vorbitorul, s-au înscris în viața 
întreprinderii noastre ca momente de 
neuitat, de mare importanță pentru 
dezvoltarea producției întreprinderii, 
ne-au dat posibilitatea ca, organizația 
de partid, consiliul oamenilor mun
cii să analizeze profund, cu simț de 
răspundere, sarcinile în domeniul 
activității economice, politice și or
ganizatorice ce ne revin in prezent 
si in perspectivă.

Impresionați de cinstea ce ni se 
face prin acordarea acestei inalte 
distincții, vă asigurăm, mult stimate 
si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că, sub conducerea organizației de 
partid. întregul colectiv de muncă al 
întreprinderii „Automatica" nu va 
precupeți nici un efort pentru mobi
lizarea tuturor forțelor creatoare in 
vederea realizării și depășirii sar
cinilor de plan și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă 
pe anul 1977, aducîndu-ne astfel 
contribuția la munca eroică a între
gului popor de traducere exemplară 
în viață a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al partidului.

în cuvintul său: tovarășa Viorica 
Dobrescu. secretara comitetului de 
partid al Institutului de cercetări 
chimice-București, a dat expresie 
sentimentelor de profundă gratitudi
ne ne care toti lucrătorii institutului 
le nutresc fată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru griia deosebită pe 
care o poartă dezvoltării industriei 
noastre chimice, stimulării si valori
ficării creației tehnico-stiintifice ro
mânești.

Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I. acordat in
stitutului nostru pentru rezultatele 
obținute în . cadrul întrecerii din
tre instituitele de cercetare, în 
anul 1976. a spus vorbitoarea! con
stituie pentru noi cea mai pre- 
țioâsă dovadă că, urmînd îndemr 

nurile si indicațiile dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, muncind 
cu dăruire pentru realizarea obiecti
velor Prevăzute în planul. cincinal, 
cercetătorii din chimie si-au sporit 
contribuția la solutionarea probleme
lor cu care sint confruntate in pre; 
zent industria chimică, alte ramuri 
ale producției materiale.

Asociem aceste realizări muncii 
deosebite, pătrunsă de pilduitoare 
pasiune si rigoare științifică, desfă
șurată de tovarășa acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu. sub a cărei condu
cere nemijlocită institutul nostru s-a 
angajat ferm ne linia integrării or
ganice a cercetării cu producția și 
invătămintul.

Adresindu-vă expresia celor mai 
calde sentimente de recunoștință 
pentru distincția acordată, dorim să 
vă asigurăm, mult .stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că in aceste clipe 
solemne trăim nu numai satisfacția 
unei munci împlinite, ci si răspunde
rea stimulatoare la care ne obligă 
aprecierea dumneavoastră. Programul 
de activitate al institutului prevede 
pentru acest an si anii următori o 
intensificare a eforturilor tuturor 
cercetătorilor si, proiectantilor pentru 
a finaliza si aplica mai rapid 
în producție rezultatele activității 
noastre.

Colectivul nostru. în frunte cu co
muniștii. va depune toate străduin
țele. întreaga sa capacitate de muncă 
pentru a îndeplini si depăși acest 
program, pentru a onora astfel in 
modul cuvenit, la nivelul așteptărilor 
dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe secretar general. înalta 
distincție conferită astăzi Institutului 
de cercetări chimice.

Sintem profund emoționați în 
aceste clipe, cînd. cîștigînd pentru a 
treia oară consecutiv întrecerea so
cialistă, cooperativa agricolă de pro
ducție din Scornicești primește înalta 
distincție a Republicii Socialiste 
România „Meritul agricol" clasa I. a 
spus în cuvintul său tovarășul Vasile 
Bărbulescu, președintele C.A.P. Scor- 
nicești-Olt. Vă rog să-mi, permiteți, 
tovarășe secretar general, să aduc, și 
cu acest prilej, mulțumirile noastre 
fierbinți, din inimă, pentru sprijinul 
direct acordat, pentru indrumările și 
îndemnurile pe care ni le-ați dat 
permanent, de a transforma această 
unitate intr-un model de întreprin
dere agricolă socialistă. Anul trecut 
am recoltat o producție cu adevărat 
record, de 20 mii kg porumb știuleți 
la hectar, iar la griu peste 6 200 kg 
la hectar. Aș dori să relev aici doar 
faptul că din zootehnie am livrat 
statului, pe primul semestru al aces
tui an. produse în valoare de 40 
milioane lei.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral al partidului, că fiii meleagul 

rilor din acest minunat Ioc de țară 
vor face și în viitor totul pentru ca 
pămînturile din Scornicești să ro
dească an de an mai bine, pentru ca 
inalta distincție cu care ne onorați 
astăzi să constituie un simbol al an
gajării noastre totale și un îndemn 
la noi eforturi stăruitoare. în vede
rea aplicării neabătute a programului 
partidului de modernizare în ritm 
accelerat a agriculturii noastre socia
liste.

Vă rugăm. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să primiți sincerele noas
tre urări de sănătate, de fericire și 
multă putere de muncă in fruntea 
partidului și statului, așa cum o do
rește. intr-o voință unanimă, intre- 
gul nostru popor.

Exprimînd mulțumirile colectivului 
din care face parte. Florentin Cirpa- 
nu. directorul întreprinderii de stat 
pentru creșterea și ingrășarea porci
lor Beregsău, județul Timiș, a spus: 
Noi vedem în acordarea acestei 
înalte distincții prețuirea și cinstirea 
acordate întotdeauna celor care prin 
munca lor obțin rezultate tot mai 
mari pe linia creșterii producțiilor, a 
productivității muncii și a eficienței 
economice.

Aplicîrid în viată cu consecventă in
dicațiile pe care dumneavoastră, tova
rășe secretar general, ni le-ați dat în 
cadrul Vizitelor de Rrcru făcute în ju
dețul Timiș, întreprinderea noastră a 
reușit să se transforme într-o mare 
unitate producătoare de carne, bazată 
pe cele mai noi tehnologii de produc
ție. realizate prin modernizarea tutu
ror sectoarelor de activitate. Aceasta, 
de altfel, ne-a permis ca intr-un in
terval de timp scurt să ne dublăm 
capacitatea, alungind ca pină la sfîr- 
șitul acestui cincinal să producem 
anual peste 30 000 tone carne, deve
nind cea mai mare întreprindere cu 
acest profil din tară.

în numele întregului colectiv de 
muncă, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
ne vom dărui întreaga noastră putere 
de muncă, pricepere și pasiune pentru 
a obține și în viitor rezultate tot mai 
bune, care să justifice din plin încre
derea și prețuirea ce ne sint acor
date.

In încheierea solemnității, primit cu 
vii și îndelungi aplauze, a luat cuvin
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu însuflețite și puter
nice aplauze, expresie a hotăririi tu
turor celor prezenți. si. prin,ei. a în
tregii noastre țări, de a urma îndem
nurile secretarului general al parti
dului de a-și spori eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor sar
cinilor. pentru înflorirea continuă a 
patriei noastre socialistei

(Urmare din pag. I)
— întreprinderii „23 August" Bucu

rești;
— întreprinderii „Automatica" 

București;
— întreprinderii forestiere de ex

ploatare și transport Pitești.
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 

locul I :
— întreprinderii de distribuție a 

energici electrice București;
— întreprinderii „Energoreparatii" 

București;
— Schelei de foraj-extractie Brăila;
— întreprinderii de aluminiu Sla

tina;
— Combinatului de fibre sintetice 

Săvinești, județul Neamț :
— întreprinderii „Drapelul Roșu" 

Sibiu;
— întreprinderii de preparate si 

conserve de carne București.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. pen

tru locul II :
— întreprinderii electrocentrale 

„Porțile de Fier", județul Mehedinți ;
— întreprinderii miniere Barza, ju

dețul Hunedoara ;
— întreprinderii „Industria sirmei" 

Cimpia Turzii;
— întreprinderii „Tractorul" Bra

șov ;
— întreprinderii mecanice Cugir, 

județul Alba ;
— Combinatului petrochimic Te

ica jen, județul Prahova;
— Combinatului de lianți și mate

riale refractare Turda;
— întreprinderii de porțelan de 

menaj Alba Iulia;
— întreprinderii de construcții si 

reparații echipamente de telecomu
nicații București;

— întreprinderii de ulei „Munte
nia" București;

— întreprinderii poligrafice „Ba
nat" Timisoara;

— întreprinderii județene de in
dustrie locală Bacău.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii miniere Căpeni, 
județul Covasna;

— întreprinderii „Carbochim" 
Cluj-Napoca ;

— întreprinderii de cazane mici și 
arzătoare Cluj-Napoca;

— întreprinderii de transformatoare 
mici Filiași, județul Dolj;

— întreprinderii chimice „Colorom" 
Codlea, județul Brașov;

— întreprinderii de utilaj chimic 
Făgăraș;

— Combinatului de prelucrare a 
lemnului Comănești, județul Bacău ;

— întreprinderii de materiale de 
construcții Roman ;

— întreprinderii „Țesătoria de mă
tase" Sighișoara ;

— întreprinderii de piele și măr 
nuși Tirgu Mureș ;

— întreprinderii de producere si 
industrializare a legumelor și fruc
telor „11 Iunie" Dej, județul Cluj ;

— Uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești Suceava.

B. CONSTRUCȚII
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 

locul I ;
— Trustului de construcții indus

triale Cluj-Napoca ;
— Trustului de construcții pentru 

economia forestieră și materiale de 
construcții Brașov ;

— Trustului de construcții Cluj, 
județul Cluj.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. pen
tru locul II. Trustului de construc
ții Bacău, județul Bacău.

„Ordinul Muncii" clasa a ifl-a, 
pentru locul III :

— Trustului de lucrări speciale 
București ;

— întreprinderii „Energopetrol" 
Cimpina ;

— Trustului de construcții Brașov, 
județul Brașov.

C. AGRICULTURĂ 
ȘI SILVICULTURĂ

UNITĂȚI DIN AGRICULTURA 
DE STAT ȘI SILVICULTURĂ
„Ordinul Muncii" clasa I. pentru lo

cul I, întreprinderii de creștere și 
ingrășare a porcilor Beregsău, jude
țul Timiș.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pen
tru locul II :

— întreprinderii agricole de stat 
Ostrov, județul Constanța ;

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii Cimpia Turzii, județul 
Cluj ;

— Inspectoratului silvic județean 
Caraș-Severin.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii agricole de stat 
Prejmer, județul Brașov ;

— Stațiunii de cercetări zootehnice 
Livada, județul Satu Mare.

UNITĂȚI COOPERATISTE 
DIN AGRICULTURA

Ordinul „Meritul agricol" clasa I, 
pentru locul I :

— Cooperativei agricole de produc
ție Scornicești, județul Olt.

Ordinul „Meritul agricol" clasa a
II- a, pentru locul II :

— Cooperativei agricole de produc
ție „Gheorghe Doja", județul Ialo
mița ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „Bucov", județul Prahova.

Ordinul „Meritul agricol" clasa a
III- a. pentru locul III :

— Cooperativei agricole de produc
ție Drăgănești-Vlașca, județul Tele
orman. ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Salonta, județul Bihor.

D. TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru lo
cul I. Depoului C.F.R. București-Triaj.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pen
tru locul II. întreprinderii de trans
porturi auto Galaji.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pen
tru locul III :

— Direcției județene de poștă și 
telecomunicații Maramureș ;

— Companiei de transporturi aerie
ne „TAROM" București.

E. CIRCULAȚIA 
MĂRFURILOR

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
locul I :

— întreprinderii comerciale de stal 
pentru mărfuri industriale Craiova ;

— întreprinderii de comerț exte
rior „Agroexport" București.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pen
tru locul II :

— întreprinderii de comerț exte
rior „Industrialexport" București ;

— întreprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante București ;

— Uniunii județene a cooperative
lor de consum Dîmbovița.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III ;

— întreprinderii comerciale de stat 
pentru mărfuri alimentare Constanta.

F. GOSPODĂRIA 
COMUNALĂ

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. pen
tru locul II, întreprinderii județene de 
gospodărie comunală și locativă Su
ceava.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pen
tru locul III. întreprinderii de trans
port Timișoara.

G. INSTITUTE 
DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICĂ
Ordinul „Steaua Republicii Socialis

te România" clasa I. pentru locul I, 
Institutului de cercetări chimice — 
ICECHIM — București.

Ordinul „Meritul științific" clasa a 
Il-a. pentru locul II. Institutului de 
cercetări metalurgice — ICEM — 
București.

Ordinul „Meritul științific" clasa a 
III-a, pentru locul III :

— Institutului de cercetări pentru 
valorificarea legumelor și fructelor — 
I.C.V.L.F. — București ;

— Institutului de cercetări pentru 
industria electrotehnică — I.C.P.E. — 
București.

H. INSTITUTE 
DE CERCETARE

ȘTIINȚIFICĂ 
ȘI INGINERIE 
TEHNOLOGICĂ

Ordinul „Meritul științific" clasa I. 
pentru locul I. Institutului de cerce
tări și proiectări automatizări (IFA)
— București.

Ordinul „Meritul științific" clasa a
II- a. pentru locul II, Institutului de 
cercetări și proiectări miniere pentru 
substanțe nemetalifere Cluj-Napoca.

Ordinul „Meritul științific" clasa a
III- a, pentru locul III, Institutului de 
cercetări și proiectări pentru indus
tria lemnului — I.C.P.I.L. — Bucu
rești.

I. INSTITUTE 
DE PROIECTARE
SUBORDONATE 
MINISTERELOR

„Ordinul Muncii" clasa I. pentru lo
cul I. Institutului de proiectări de în
treprinderi constructoare de mașini 
(I.P.C.M.) București.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. pen
tru locul II, Institutului de proiectări 
tehnologice pentru industria ușoară
— I.P.I.U. — București.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a. pen
tru locul III, Institutului de studii șt 
proiectări pentru îmbunătățiri fun
ciare — I.S.P.I.F. — București.

J. INSTITUTE 
DE PROIECTARE
SUBORDONATE 

CONSILIILOR 
POPULARE JUDEȚENE

„Ordinul Muncii" clasa I. pentru lo
cul I, Institutului județean de cerce
tare și proiectare Cluj.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pen
tru locul II. Institutului de proiectare 
„Proiect" București.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a. pen
tru locul III. Institutului județean de 
proiectare Bacău.

Art. 5. — Pentru rezultatele obți
nute în anul 1976 în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor- de plan și a an
gajamentelor asumate, pentru ocupa
rea locurilor IV. V și VI în întrece
rea dintre organizațiile județene de 
partid in industrie, construcții, trans
porturi și circulația mărfurilor si 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea economiei în ansamblu, se a- 
cordă „Diploma de onoare", după 
cum urmează;

— Organizației de partid a muni
cipiului București și Organizației de 
partid a județului Satu, Mare, pentru 
locul IV ;

— Organizației de partid a județu
lui Hunedoara, pentru locul V ;

— Organizației de partid a județu
lui Prahova și Organizației de partid 
a județului Alba, pentru locul VI.

Art. 6. — Pentru rezultatele obți
nute în 1976 in îndeplinirea si depă
șirea sarcinilor de plan la principalii 
indicatori din agricultură, pentru 
ocuparea locurilor IV. V și VI în, în
trecerea dintre organizațiile județene 
de partid în acest domeniu, se acordă 
„Diploma de onoare", după cum ur
mează ;

— Organizației de partid a jude
țului Brăila, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a județu
lui Hunedoara și Organizației de 
partid a județului Iași, pentru lo
cul V ;

— Organizației de partid a județu
lui Dîmbovița și Organizației de 
partid a județului Ialomița, pentru 
locul VI.

Art. 7. — Pentru rezultatele obți
nute în anul 1976 in îndeplinirea sar
cinilor de plan și depășirea angaja-, 
mentelor asumate în economia locală, 
pentru ocuparea locurilor IV. V și VI 
în întrecerea dintre consiliile popu
lare județene, se acordă „Diploma da 
onoare", după cum urmează:

— Consiliului popular al județului 
Constanta și Consiliului popular al 
județului Ilfov, pentru locul IV ;

— Consiliului popular al județului 
Mureș, pentru locul V ;

— Consiliului popular al județului 
Galați, pentru local VI.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Ședința de

•mare din pag. I)
ordinea de zi. Marea Adunare 
ională a aprobat, in unanimitate, 
punerile Biroului M.A.N. privind 
ierarea din calitatea de secretari 
M.A.N. a tovarășilor Constantin 
>ălău și Vasile Potop, numiți 
nbri ai guvernului, și alegerea ca 
retari ai M.A.N. a tovarășilor Ion 
- ■ ,i Nicolae Constantin.

'timul punct de pe ordinea de 
jedintele Marii Adunări Na- 
a supus spre aprobare pro- 

,e Biroului M.A.N. cu privire 
„edificări în componenta unor 
îisii permanente ale M.A.N.. în- 
;it unii membri ai acestora au 

numiți membri in guvern sau 
;i secretari ai M.A.N.
tarea Adunare Națională a adop- 
apoi. în unanimitate, propuneri- 

>rivind modificările in componen-

închidere
ta unor comisii permanente ale 
M.A.N.

Ordinea de zi epuizîndu-se. to
varășul Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, a declarat 
închise lucrările celei de-a V-a se
siuni a celei de-a VII-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

★
După încheierea sesiunii, membrii 

Comisiei pentru agricultură, silvicul
tură și gospodărirea apelor și ai Co
misiei pentru probleme de apărare 
s-au întrunit în ședințe separate.

Comisia pentru agricultură, silvi
cultură și gospodărirea, apelor a ales 
ca președinte pe tovarășul Vasile 
Marin, iar Comisia pentru probleme 
de apărare a ales ca președinte pe 
tovarășul Vasile Milea și ca vicepre
ședinte pe tovarășul George Homoș- 
tean.

(Agerpres)

Oamenii muncii din Ca
pitală. în frunte cu comu
niștii — a spus deputatul 
Ion Dincă - îndepli" 
nesc cu rezultate bune sar
cinile de plan. Prevederile 
planului pe primul semes
tru la producția globală se 
prelimina a fi depășite cu 
peste 1,6 miliarde lei. iar 
la producția-marfă cu 1.1 
miliarde lei. Productivita
tea muncii va fi realizată 
in proporție de 102,8 la 
sută, iar sarcinile de ex
port vor fi depășite cu a- 
proape 8 la sută.

Avem rezultate bune și 
în reducerea consumurilor. 
Dar. așa cum s-a subliniat 
la recenta plenară a Corni-

Din cuvintul participanților la dezbateri
tetului Central al partidu
lui nostru. noi. în Capitală, 
avem încă serioase resurse 
de reducere a consumurilor 
materiale, sarcină pentru 
care vom acționa în conti
nuare cu toată hotărîrea.

In deplină concordantă 
cu obiectivele și sarcinile 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice trasate de 
Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân. ridicarea continuă a 
calității produselor si ser
viciilor reprezintă una din 
condițiile esențiale pentru 
valorificarea superioară a 
resurselor economiei națio
nale. Pătruns de acest spi
rit. noul proiect al Legii 
calității produselor si servi-.

ciilor interesează în cel mai 
înalt grad întreaga societa
te. pe toți oamenii muncii.

în dezbaterile organizate, 
colectivele ale oameni ai 
muncii din Capitală au a- 
preciat că noul proiect de 
lege constituie un imbold 
în ridicarea pe o treaptă 
superioară a problemei ca
lității. Reglementarea clară 
și întărirea răspunderii 
pentru cantitatea si calita
tea muncii prestate vor face 
ca în viitor să putem rea
liza utilaje tehnologice, 
mașini-unelte, bunuri de 
larg consum, echipamente 
de automatizare etc de cea 
mai bună calitate, pe mă
sura capacității creatoare 
de care dispunem.

Considerăm că prevede
rile noii legi creează cadrul 
legislativ propice pentru 
cointeresarea materială a 
tuturor factorilor din sfera 
producției si. în același 
timp, răspunderea acestora 
pentru orice încălcare a 
normelor privind calitatea 
produselor și serviciilor.

Referindu-se, în continua
re, la proiectul de Lege 
privind asigurarea durabili
tății, siguranței în exploa
tare. funcționalității si ca
lității construcțiilor, vorbi
torul a spus : Aplicarea 
noului act normativ va a- 
sigura o înaltă calitate a 
construcțiilor. exprimată 
prin durabilitate si buna 
comportare în exploatare a

obiectivelor de investiții, 
concomitent cu realizarea
unor consumuri raționale 
de materiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a criticat, pe 
bună dreptate, faptul că 
s-ău continuat proiectarea 
și execuția unor construcții 
supradimensionate, care au 
dus nejustificat la scumpi
rea obiectivelor de investi
ții.

Din analiza preliminară 
efectuată de cadre de spe
cialitate asupra comportării 
la cutremur a clădirilor
s-au desprins multe învă
țăminte utile în legătură cu 
proiectarea viitoarelor con
strucții în Capitală. S-a 
constatat, de exemplu, că

toate clădirile realizate 
prin utilizarea de elemente 
ușoare. în special la aco
perișuri. s-au comportat 
bine la solicitări.

S-a dovedit încă o dată 
valabilitatea indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în toamna anu
lui trecut, de a se folosi la 
construcții elemente ușoare, 
actionîndu-se în perma
nență pentru descărcarea 
clădirilor de sarcini nejus
tificate. De asemenea, s-a 
stabilit că la construcțiile 
de locuit și social-culturale 
conformarea neiudicioasă. 
încărcarea fațadelor cu
(Continuare in pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a)
elemente grele, rabițurile etc. au 
contribuit la mărirea gradului 
de avarie la unele clădiri.

Iată de ce proiectul de lege pe 
care-1 dezbatem astăzi. prin 
care se stabilesc obligațiile și 
răspunderile ce revin în dome
niul construcțiilor organelor 
centrale, beneficiarilor, cercetă
torilor. proiectanților si execu- 
tanților. capătă o semnificație 
și importanță deosebite.

tori, cu efecte pozitive în reali
zarea unor construcții de foarte 
bună calitate, este acordarea 
titlului de „cea mai bună con
strucție a anului", răsplată pre
văzută la art. 92 din primul 
proiect de lege. Vom lupta pen
tru obținerea acestui titlu.

cii noi soluții pentru îmbunătă
țirea continuă a acesteia.

ciare pe care poporul nostru le 
consacră dezvoltării si viitoru
lui patriei.

Deputatul Pjjyf Popa a re
liefat importanța articolului 17 
din primul capitol al proiectu
lui legii calității construcțiilor, 
care prevede sarcini concrete 
pentru organizațiile sindicale, 
celelalte organizații de masă și 
obștești, consiliile oamenilor 
muncii și comisiile de control al 
calității din întreprinderi și uni
tăți economice in mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, pentru respectarea rigu
roasă a prescripțiilor tehnice, 
verificarea exigentă a fiecărei 
lucrări, ceea ce va determina o 
largă opinie de masă în ridica
rea continuă a nivelului calita
tiv al construcțiilor, garanție în 
realizarea acestui deziderat.

Acest proiect de lege privind 
construcțiile nu se rezumă doar 
la a obliga să se realizeze con
strucții de calitate, ci arată și 
căile de urmat, măsurile de luat, 
condițiile obligatorii de asigurat 
pentru ca această cerință nor
mală — lucrări de bună calitate 

să poată fi
Vorbitorul a 

deși proiectul 
obligații de 
proiectant și 
precizează totuși cum se proce
dează pentru soluționarea even
tualelor divergențe dintre aceș
tia și a propus să se completeze 
legea in acest sens.

Așa cum - preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea 
rostită la recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Programul a- 
doptaț privind ridicarea nivelu
lui de trai 
apare ca o 
rezultatelor 
dezvoltarea 
Rezultatele 
nu ne mulțumesc, pentru că, așa 
cum arăta secretarul general al 
partidului, avem încă mari re
zerve materiale și umane. Vom 
acționa cu toată răspunderea 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă, pentru promovarea 
metodelor și tehnologiilor mo
derne de muncă.

în încheiere, a spus deputatul, 
aș vrea să vă asigur, stimați to
varăși, că cea mai mare răsplată 
pentru proiectanți și construc-

realizată.
arătat apoi că, 
de lege prevede 
colaborare între 
constructor, nu

al poporului nostru 
consecință directă a 

bune obținute în 
economică a țării, 

bune ne bucură, dar

Vă rog să-mi permiteți să 
mulțumesc secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru prețioasele 
indicații pe care ni le-a dat in 
cuvîntarea rostită la recenta 
plenară a C.C. alP.C.R. — a spus 
deputatul gmj| Uncheșel, 
Am obținut succese si ele se 
datoresc conducerii înțelepte a 
partidului, realismului cu care 
au fost stabilite obiectivele eco- 
nomico-sociale. dar avem încă 
multe neîmpliniri. însușindu-ne 
criticile care se referă la do
meniul nostru de activitate, ne 
angajăm solemn să nu precu
pețim nici un efort pentru a da 
viață sarcinilor planului națio
nal unic de dezvoltare economi
că și socială pe anul 1978.

Legea calității produselor și 
serviciilor constituie o nouă do
vadă că problema calității este 
ridicată în tara noastră la ran
gul de politică de stat pe toate 
verigile 
oamenii 
teresați 
calității .
lor. deoarece pe această cale se 
contribuie la dezvoltarea avuției 
naționale, se satisfac în condi
ții superioare cerințele vieții 
materiale si spirituale ale po
porului.

Industria județului Vaslui cu
noaște un ritm înalt de dezvol
tare. Producem rulmenți, mobi
lă. confecții, materiale de con
strucții. aparatură pentru auto
matizări. Pentru multe din a- 
ceste produse, precizia este un 
atribut imperios, micronul și 
milibarul exprimînd calitatea 
lor.

Colectivul întreprinderii de 
elemente pneumatice și apara
te de măsură din municipiul 
Birlad. In cadrul căruia îmi des
fășor activitatea, vede în noua 
lege a calității un îndemn, o che
mare de a se întrece pe sine în 
realizarea unor mijloace de con
trol și reglare la cel mai înalt 
nivel calitativ, care să consti
tuie garanția une, înalte tehni
cități în două ramuri importan
te ale economiei : industria 
chimică si cea constructoare de 
mașini. Colectivul întreprinderii 
va acționa, potrivit legii, pentru 
a determina comisia de calitate 
din cadrul unității să analizeze 
cu mai multă exigentă nivelul 
calitativ al producției si să pro
pună consiliului oamenilor mun-

economiei naționale, 
muncii fiind direct in- 
în ridicarea continuă a 
produselor și servicii-

Deputatui vasile Bumbâ- 
Cea s~a refer’t în cuvîntul 
său la proiectul legii privind a- 
sigurarea durabilității, siguran
ței in exploatare, funcționalității 
si calității construcțiilor. în 
acest act normativ — a spus 
vorbitorul — se stabilesc măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
continuă a concepției de proiec
tare. a soluțiilor constructive, a 
tehnologiilor de execuție și a 
materialelor, care, in condițiile 
revoluției tehnico-științifice, să 
asigure realizarea unor construc
ții durabile, cu o înaltă sigu
ranță în exploatare și o bună 
funcționalitate. în concordantă 
cu nevoile generale ale dezvol
tării societății noastre socialiste. 
Este prevăzută obligația ca toate 
proiectele de execuție să fie 
întocmite cu asigurarea con
strucțiilor la gradul de seismi
citate stabilit potrivit zonării 
prevăzute de lege. folosirea 
unor materiale și elemente de 
construcții rezistente și ușoare, 
care să confere construcțiilor 
siguranță, o bună comportare și 
o eficientă economică sporită.

Urmînd indicațiile secretaru
lui general al partidului și 
ținînd seama de prevederile 
proiectului legii calității con
strucțiilor. consiliul de condu
cere al Ministerului Construc
țiilor Industriale a analizat în 
luna mai nivelul execuției lu
crărilor de construcții-montaj și 
funcționarea compartimentelor 
de control tehnic de calitate și 
a stabilit programul de îmbună
tățire a calității construcțiilor pe 
anul 1977 în unitățile de con
strucții industriale.

în centrul preocupărilor noas
tre stau promovarea consecventă 
a progresului tehnic, creșterea 
gradului de industrializare a lu
crărilor de construcții-montaj, 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și creșterea exigentei 
controlului, realizarea unor lu
crări de calitate în condiții de 
eficientă si productivitate cres
cute.

Ca o expresie a aprecierii de 
care se bucură constructorii, 
s-a prevăzut ca noua majorare 
a retribuției să se aplice lucră
torilor din această ramură din 
prima lună, de la 1 iulie a.c. 
Conștienti de răspunderea care 
le revine pentru realizarea pro
gramului de investiții, lucrătorii 
din sistemul Ministerului Con
strucțiilor Industriale sint hotă- 
rîti să facă totul pentru reali
zarea unor construcții de cali
tate. durabile, funcționale si e- 
conomice. pentru utilizarea cu 
exigentă si spirit gospodăresc a 
mijloacelor materiale si finan-

Prevederile proiectului legii 
calității produselor și serviciilor 
stabilesc cu claritate si precizie 
condițiile de bază ale calității 
la principalele grupe de poduse 
și, în strinsâ legătură cu acestea, 
documentele tehnice, normative 
care definesc calitatea produse
lor industriale, fiind obligatorii 
pentru toate unitățile, a spus 
deputata Qjga BordU.

Rolul decisiv însă în asigu
rarea și executarea produselor 
de bună calitate este al nostru, 
cei care producem bunuri mate
riale. și trebuie ca. printr-un exi
gent autocontrol, să înlăturăm 
deficiențele constatate si să nu 
permitem livrarea produselor 
care nu corespund în totalitate 
actelor normative. De aceea, tu
turora ne revine sarcina de a 
lua toate măsurile pentru mobi
lizarea muncitorilor, tehnicieni
lor. inginerilor, a întregului per
sonal în vederea ridicării sis
tematice a nivelului calitativ 
al produselor si serviciilor.

Vreau să remarc faptul 
acest proiect de lege a și 
venit document de lucru al
misiilor oamenilor muncii, care 
și-au îndreptat mai mult atenția 
asupra asigurării condițiilor ne
cesare realizării unor produse 
cu parametri calitativi supe
riori. Programele de măsuri ale 
unităților economice privind ca
litatea produselor sînt analizate 
periodic în adunările de partid, 
de consiliile oamenilor muncii, 
cu care prilej s-au stabilit și 
măsuri pe linia pregătirii profe
sionale a cadrelor, perfecționă
rii poceselor tehnologice, asigu
rării aparaturii de măsură șl 
control și altele.

că 
de- 
co-

Proiectul legii calității produ
selor și serviciilor și proiectul 
legii privind asigurarea durabili
tății, siguranței în exploatare, 
funcționalității si calității con
strucțiilor, a spus deputatul |Qf| 
IliSSCU — constituie acte nor
mative de o deosebită însemnăta
te pentru etapa in care ne aflăm, 
abordînd aspecte fundamentale 
ale activității noastre productive. 
Ideea fundamentală subliniată în 
cele două proiecte este că răs
punderea pentru calitatea produ
selor revine în primul rind ca
drelor din sfera producției, evi- 
dentiindu-se sarcinile specifice 
ale cercetătorilor, proiectanților. 
tehnologilor, precum și ale mai
ștrilor sau conducătorilor de 
formații de lucru, care răspund 
solidar cu muncitorii de calitatea 
produselor și lucrărilor executa-

te ; totodată, conducătorii unită
ților economice răspund de asi
gurarea tuturor condițiilor mate
riale. tehnice si organizatorice 
necesare realizării nivelului ca
litativ stabilit.

Statul, la rîndul său. asigură, 
Prin sistemul de planificare, 
condițiile necesare pentru îmbu
nătățirea continuă a performan
telor și competitivității produse
lor și a serviciilor, durabilității, 
siguranței, funcționalității și ca
lității construcțiilor, în concor
dantă cu cerințele progresului 
tehnic contemporan în vederea 
valorificării superioare a resur
selor materiale.

Colectivele unităților industria
le din județul Iași au acordat și 
acordă o atenție deosebită ridi
cării permanente a calității pro
ducției și produselor, căutînd să 
satisfacă exigentele beneficiari
lor interni și externi, fiind eloc
ventă în acest sens creșterea an 
de an a volumului produselor 
exportate, concomitent cu scăde
rea numărului reclamatiilor pri
vind calitatea.

O condiție fundamentală pen
tru asigurarea calității execuției 
o constituie calificarea corespun
zătoare a forței de muncă. 
Buna funcționare a mașinilor și 
instalațiilor. întreținerea și re
pararea la timp a acestora, asi
gurarea unui microclimat adec
vat, ca și dotarea cu aparatură de 
măsură și control cu precizia ne
cesară. constituie tot atîtea con
diții pentru asigurarea calității 
produselor.

Deși. în general, construcțiile 
nou executate în județ s-au com
portat bine la seismul din 4 mar
tie. școala noastră de construc
tori, promovînd un serios exa
men. a spus vorbitorul, unele a- 
varieri apărute la blocurile cu 
structură de zidărie portantă, 
precum și la alte tipuri de con
strucții de locuințe sau social- 
culturale. demonstrează necesita
tea și importanta prevederilor 
din proiectul legii privind asigu
rarea protecției antiseismice, a 
durabilității construcțiilor, corec
ta lor proiectare, ca si execuția 
ireproșabilă.

Prevederile proiectelor de legi 
care introduc norme si respon
sabilități precise pentru executa
rea produselor, serviciilor și con
strucțiilor vor contribui la creș
terea eficientei activității econo
mice. a prestigiului unităților și 
produselor noastre, a calității lu
crărilor de construcții.

Doresc să evidențiez cu o deo
sebită satisfacție—a spus depu- 
tata Elisabeta Bedo - £ap- 
tul că proiectul de lege ridică 
problema calității produselor si 
serviciilor la rangul de politică 
de stat în interesul 
noastre societăți, al 
menilor muncii.

în spiritul politicii 
nostru de satisfacere 
plină a cerințelor

întregii 
tuturor oa-

partidului 
cit mai de- 

oamenilor

Se culege o recoltă,
în cîmpiile scăldate de cele trei 

brațe ale Dunării, ne platourile Mă- 
cinului sau Babadagului. Ia Casim- 
cea sau Nalbant. ca de altfel pe în
treg cuprinsul județului Tuicea. se
cerișul orzului s-a terminat. Dar a- 
devărata 
tul larg 
Din zori 
tot. este_ ____  . .
care acționează o adevărată armată 
motorizată al cărei angajament este 
de a strînge — în cel mult 8—10 zile 
— griul pină la ultimul bob de pe 
cele 68 000 hectare cultivate în între
prinderile agricole de stat si coope
rativele agricole de producție.

Toate eforturile de organizare, de 
participare în masă a tuturor oame
nilor de la sate Ia efectuarea lucră
rilor din această perioadă sint subor
donate unul obiectiv care poate fi 
sintetizat astfel : tot ceea ce a pro
dus pămîntui pînă în această clipă 
să fie strîns si păstrat cu maximă 
răspundere si să se asigure ca pînă 
la toamnă orice palmă de pămînt eli
berată să producă din nou. Aceasta 
îsi găseste concretizarea în felul în 
care este organizată activitatea la 
recoltat evitindu-se cu orice preț ri
sipa, 
zată 
celei 
zăm.

De
tele terase ale Casimcei. lanurile de 
grîu ale I.A.S. Rahmanu se desco
peră privirilor în toată splendoarea 
si bogăția. Trei mari formații de ma
șini organizate în flux se întrec 
într-o adevărată competiție profesio
nală si respect pentru „plinea cea 
nouă". Cei 42 de combineri. cuprinși 
de febra pe care numai ’.Temea se
cerișului o poate da. îsi măsoară for
țele în primul rînd în hectare recol
tate. în tone de griu descărcate în 
hambare. Alături de ei. alti 140 de 
mecanizatori adună paiele in Ijaloți 
si le transportă la capătul miriștii, 
ară sau împrăștie îngraș ămintele, 
duoă care semănătorile îngroapă in 
solul umed săminta pentru a doua 
recoltă. Si pentru a nu se pierde 
nici o oră bună de lucru, pe întrea-

bătălie desfășurată pe tron
ai recoltei „77“ continuă, 
si pînă noaptea tîrziu. peste 
de admirat entuziasmul cu

în modul în care este organi- 
munca pentru a pune bazele 
de a doua culturi. Să concreti-

sus. de pe una din nenumăra-

cinema
0 Jaroslaw Dombrowski : TIM
PURI NOI — 9; 12; 16; 19.
• Comedie mută ’77 : SALA PA
LATULUI — 17.30: 20, PATRIA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15. LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18: 20. (la grădină) — 20.30. FA
VORIT — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Ah, Ionathan, lonathan !: CEN
TRAL — 9.15: 11.30; 13.45: 16: 18,15; 
20.30, GRADINA FESTIVAL —
20.15. GRADINA PARC HOTEL —
20.15.
• Orfana : DRUMUL SĂRII — 16 î 
18; 20.
• Locotenentul Mc Q in 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. GRĂDINA CAPITOL — 20,15, 
GRADINA TITAN — 20.30.

ga durată a secerișului, mecanizato
rii. specialiștii, toti cei ce participă 
Ia recoltat si-au mutat casa în cimp, 
în tabere de vară. Despre această 
măsură luată pe plan județean ziarul 
nostru a mai scris în perioada pre
gătirilor pentru recoltare. Iat-o acum

muncii, produsele destinate con
sumului. precum si serviciile 
trebuie asigurate în cele mai 
bune condiții calitative. Fiecare 
cetățean al tării este un poten
țial beneficiar de produse și 
servicii, și în lumina Programu
lui partidului și statului de ri
dicare a nivelului de trai al în
tregii populații este firesc să 
dorim să cumpărăm lucruri de 
calitate cit mai bună, cu o va
loare de întrebuințare cit mai 
mare și cu preț cit mai conve
nabil. după cum dorim ca și 
serviciile să fie de o calitate cit 
mai bună, cit mai diversificate, 
ușurîndu-se viața, măi ales nouă, 
femeilor, care sîntem si munci
toare, și mame, și gospodine, și 
soții.

Realizarea unor produse de 
bună calitate este unul din o- 
biectivele majore pe care și le 
înscriu oamenii muncii din ju
dețul Harghita pe panoul anga
jamentelor solemne luate în 
acest cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice. în acest cadru, 
vorbitoarea s-a referit la efor
turile colectivului întreprinderii 
de confecții din Odorheiu Se
cuiesc, din care face parte, pen
tru descoperirea și valorificarea 
deplină a tuturor resurselor in
terne — materiale și umane — 
astfel incit prin reducerea chel
tuielilor materiale, prin sporirea 
productivității muncii, printr-o 
mai bună organizare a produc
ției și a muncii, eficienta între
gii activități să se ridice la un 
nivel superior.

Doresc să subliniez în acest 
sens — a spus. în încheiere vor
bitoarea — problema calității 
materiilor prime și a materiale
lor. Din păcate, de multe ori 
primim materii prime de slabă 
calitate, din care, cu toate efor
turile. nu se pot realiza produse 
la parametrii doriți. De aceea, 
este necesar ca exigenta fată de 
calitate să se manifeste peste 
tot, și la cei care realizează pro
dusul finit, dar și la furnizorii 
de materii prime. în spiritul 
proiectului de lege pe care îl 
dezbatem.

ficarea superioară a resurselor 
materiale. în construcția de ma
șini. de pildă, extinderea proce
deelor de realizare a pieselor 
cit mai aproape de cotele fina
le. cum sînt. de pildă, turnarea și 
forjarea de precizie, extrudarea, 
folosirea pulberilor sinterizate. 
asigură o creștere simțitoare a 
coeficienților de utilizare a me
talului, 
zătoare 
prezent 
pire cu 
de combustibili, energie și ma
noperă. De asemenea. însemna
te economii materiale se vor ob
ține prin eliminarea derogărilor 
dimensionale si calitative, care 
vor fi interzise conform preve
derilor legii, precum si prin res
pectarea strictă a tolerantelor 
dimensionale înscrise în stan
darde. livrarea la dimensiuni 
fixe si multiple.

Consider, a spus anoi deputa
tul. deosebit de importantă o- 
bligarea producătorilor de a în
soți mașinile, utilajele si insta
lațiile cu „Cartea tehnică a pro
dusului". prin care să se preci
zeze parametrii, domeniile de 
utilizare, modul de revizie, în
treținerea si repararea acestora. 
Legat de aceasta, consider util 
ca in prevederile din proiectul 
de lege referitoare la „Cartea 
tehnică a produsului" să fie în
scrisă si 
cătorului 
mul de 
respectiv 
Piese ce 
tru fiecare categorie de repara
ție. Aceasta ar constitui un. in
strument eficace atît pentru pla
nificarea mai judicioasă a ne- . 
cesarului de repere si de piese, 
cit si pentru mai buna pregăti
re si organizare a reparațiilor.

cu reducerea corespun- 
a pierderilor care in 

se reciclează prin reto- 
consumuri suplimentare

obligativitatea produ- 
de a prevedea consu- 
piese si subansamble. 
tipurile de seturi de 

trebuie asigurate pen-

cu caracteristici tehnice si func
ționale superioare.

Sint întru totul de acord cu 
prevederile care se referă la răs
punderea ce revine oamenilor 
muncii. întreprinderilor, centra
lelor. ministerelor pentru per
fectionarea continuă a produse
lor. Toti avem obligația să asi
gurăm fabricarea si livrarea de 
produse cu parametri calitativi 
ridicați, la nivelul celor mai 
bune performante realizate în 
tară si pe olan mondial, in con
dițiile reducerii continue a 
consumului de metal, combusti
bili și energie, creșterii 
nente a productivității

perma- 
muncii.

proiec-

Din întreg textul proiectului 
legii calității produselor și ser
viciilor — a spus deputatul 
Maxim Berghianu - se 
desprinde ideea centrală că rea
lizarea unei producții de calita
te determină în ultimă instanță 
creșterea eficientei economice, 
sporirea valorii de întrebuința
re a produselor, contribuind la 
o mai declină acoperire a nece
sităților sociale, prin, asigurarea 
unei funcționări sigure, pe; o du
rată mai lungă a produselor, cu 
consumuri materiale si energe
tice mai mici.

Este deosebit de semnificativ 
faptul că legea promovează pe 
prim plan sarcina introducerii 
in toate ramurile a tehnologii
lor noi. cu pierderi minime de 
prelucrare, care asigură valori-

Referindu-se la proiectul Legii 
calității produselor si serviciilor, 
deputatul Vasile Bacalu a 
arătat că Întregul colectiv al în
treprinderii de vagoane din Dro- 
beta-Tumu Severin vede in 
acest act normativ un document 
de mare însemnătate pentru re
considerarea activității desfășu
rate pînă în prezent, pentru sta
bilirea unor măsuri concrete 
privincl creșterea eficientei a- 
cesteiă în consens cu exigentele 
formulate de secretarul general 
al Partidului.

în acest an — a spus vorbito
rul — cind colectivul nostru de 
muncă se pregătește să sărbăto
rească un important eveniment, 
si anume realizarea. în între
prindere.
avem posibilitatea să facem o a- 
naliză amplă a drumului parcurs 
pînă în prezent, să stabilim di
recțiile de acțiune pentru <ca tot 
ce producem să fie de călitate 
superioară, să ne încadrăm în 
condițiile de calitate prevăzute 
în lege. Producem în prezent va
goane de mare capacitate de 
transport, vagoane competitive,

a vagonului 50 000,

Subliniind importanta 
tului Legii calității produselor 
și serviciilor, deputatul

Stanatiev * spus!
Direct interesați in ridicarea 

continuă a calității produselor, 
alături de toti oamenii muncii 
din patria noastră, muncitorii, 
maiștrii, tehnicienii si inginerii 
de la întreprinderea „Industria 
sirmei" din Cîmpia Turzii s-at 
preocupat, an de an. de ridica
rea calității si nivelului tehnii 
al produselor fabricate. în cin
cinalul care a trecut au fos 
asimilate noi produse, cu carac 
teristici și performante supe 
rioare. care au reprezentat 45 1; 
sută din valoarea producției s 
nului 1975, iar in actualul 
nai ponderea acestora în 
mul producției anului 1980 
de minimum 50 la sută.

în scopul ridicării necontenit 
a calității produselor noastr- 
au fost modernizate utilajele s 
instalațiile din secții, au fc 
perfecționate continpu tehpo' 
giile de fabricație.

în luna aprilie, co 
partid și 
muncii au organizat cK 
proiectului Legii calități'; 
selor și serviciilor cu ij>ti os 
menii muncii din întreprinder- 
stabilindu-se măsurile care f 
ne permită eliminarea unor d< 
ficiente existente și respectări 
prevederilor noii legi.

în spiritul noii legi, va treb’ 
să acționăm rapid. împreună c 
centrala industrială și minister 
de resort. pentru asigurare 
unor dotări tehnice cu utila 
Si aparatură de măsură si coi 
trol. Adresăm rugămintea M 
nisterului Industriei Construct 
ilor de Mașini 
să asimileze 
scurt instalații 
tructiv în bare 
cu laminarea ; 
asigure producerea în 
instalațiilor de încălzire 
inducție, necesare obținerii un 
caracteristici mult îmbunătăt: 
la sirmă și beton precomprim.

Ne vom preocupa ca produs 
le principale ale întreprinde 
noastre să poată îndeplini, pî 
în anul 1980. condițiile de ob 
nere a „mărcii de calitate".

consiliul

cinci 
volu 
va î

djc 
. cere 

orodv

să ia în studiu 
intr-un temu 
de control nede 
și la cald. în fit 
de asemenea.

tară 
pr

se pregătește alta
(Urmare din pag. I)

cineaga. bunăoară, toate cele 12 com
bine. 5 prese. 4 pluguri si o semănă
toare. lucrând grupat în flux cu sar
cini precise pe fiecare om și sub în
drumarea si controlul permanent al 
specialiștilor din cooperativă, al mem
brilor biroului comunal de partid, reu-

mers, combinele nu-s lăsate în repaus 
nici cit mănîncă 'Ce-i care le conduc, 
mecanicii de întreținere și combinerii 
de rezervă ureînd cu rîndul cînd pe 
una. cind ne alta, ca să nu piardă nici 
o clipă bună de lucru. Numai așa se 
pot „bate" zilnic 140 hectare. Și se

La seceriș și însămînțări, în unități agricole din județul Tuicea se 
lucrează bine, cu răspundere, pentru a nu se pierde nimic din 
ceea ce a rodit pămîntui din ceea ce mai poate rodi pînă la toamnă

asemenea 100 de tabe- 
oamenii se odihnesc 

servesc masa, au asi- 
conditiile unui confort

înfăptuită. în 
re de cîmp. 
peste noapte, 
gurate toate 
normal.

în locul unui răspuns despre res
pectarea normelor zilnice de lucru si 
calitatea muncii mecanizatorilor, di
rectorul întreprinderii. Mustafa Aivaz, 
ne îndeamnă mai întîi a căuta sub 
valurile de paie rămase în urma com
binelor eventualele spice nebătute, 
după care ne prezintă realizările zil
nice. față in față cu graficele sta
bilite. ’Căutăm prin valurile de paie 
si oricît de cîrcotasi ne-am dovedit 
trebuie să o spunem, cu bucurie și 
spre lauda acestor oameni, că nu am 
găsit boabe risipite. Reglatul apara
tului de treier ori de cite ori este ne
voie. menținerea unei viteze constan
te de lucru, ca de altfel si exigenta 
cu care cei sase specialiști, prezenți 
permanent în cimp. controlează func
ționarea combinei sint principalele 
căi prin care s-a ajuns ca aici pier
derile de boabe să fie cu mult sub 
limita admisă. / ,

Amplele mobilizări de forte, răs
punderile concrete stabilite si urmă
rite îndeaproape de comandamentele 
comunale pe fiecare formație de lu
cru. pe fiecare om. au darul să asi
gure folosirea integrală a mijloacelor 
mecanice și cu deosebire a combine
lor și autovehiculelor, realizarea și 
depășirea vitezelor zilnice de lucru 
stabilite să înlăture pierderile de re
coltă. La cooperativa agricolă din. Pe-

șese nu numai să depășească cu 15—30 
la sută normele stabilite, ci. ceea ce 
este foarte important, să asigure o 
corelare perfectă între toate fazele 
procesului de producție, astfel incit 
între recoltat și semănat să nu existe 
un decalaj mai mare de 2—3 zile. 
Termenul stabilit pentru încheierea 
secerișului este 10 iulie. Dar la Peci- 
neaga cei 22 de mecanizatori sint a- 
cum într-o permanentă întrecere cu 
tifnpul. Buncărele se descarcă din

..bat“ și hectare și recorduri, dar toate 
cu o deplină răspundere pentru cali
tatea muncii. Si aici, ca de altfel in 
toate unitățile, cei mai buni sint răs
plătiți seară de seară cu premii de 
pină la o sută de lei în bani si natură.

Revenind la ceea ce spuneam la în
ceputul acestor rînduri. ca orice 
palmă de pămînt să producă, ca ne
apărat pină la toamnă pe aceste tere
nuri să se poată obține și a doua cul
tură de porumb sau siloz, fie de masă

verde, subliniem că. datorită unei 
bune organizări, decalajul intre recol
tat $1 semănat a fost adus pină la li
mita minimă admisă. Fapt este că în
treaga suprafață care a fost cultivată 
eu orz este acum însămintată cu po
rumb pentru boabe si că în același 
mod se lucrează în continuare pînă 
la încheierea însămîntărilor pe întrea
ga suprafață planificată de 45 000 hec
tare.

întunericul s-a așternut de mult. 
Cimpiile si podișurile Tulcei nu dorm 
însă copleșite de liniște. Schimburile 
prelungite sau acolo unde a fost po
sibil cele de noapte lucrează din plin 
la arat și pregătit terenul, ca apoi 
ziua toate forțele să fie concentrate 
iarăși la recoltat si celelalte lucrări 
curente. Și aceasta de la o zi la-alta 
cu forte tot mai sporite, pe măsură 
ce stadiul de vegetație al lanurilor a- 
sigură deschiderea a noi fronturi de 
lucru. Se apreciază că de luni încolo 
pe județ se va putea atinge viteza 
planificată la recoltat de 6 600 hectare.

Iosif POP

Forțe concentrate pentru strîngerea grabnică a recoltei de orz. La una din fermele I.A.S. Fâlciu se recolteazâ 
ultimele suprafețe

Ce documentații lipsesc 
și cine se face vinovat 

de nepredarea lor 
la timp

Lipsa de proiecte vizează, prac
tic, 
de _ .
de montaj mecanisme și 
valvule 
tiv, la .____„__..
prezintă obiectivul 
portant 
datiile nici 
timp ce la 
muncă este 
telor situindu-se cu mult sub 
rinte si posibilități. Lucrurile nu se 
opresc însă în acest punct. Con
structorul nu a primit și deci nu 
cunoaște nici în momentul de fată 
lista obiectivelor cuprinse în etapa 
actuală de sistematizare a întreprin
derii gălătene și nu este lămurit — 
tot datorită lipsei de documentație 
— asupra unor soluții constructive 
absolut necesare „atacării" lucrărilor 
pe un front larg.

— Aceste greutăți, și așa destul 
de mari, sînt agravate și de lipsa 
celei mai elementare asistente teh
nice pe care ar trebui să o primim 
din partea specialiștilor Institutului 
de proiectări pentru construcții de 
mașini (I.P.C.M.) din București, ne-a 
spus ing. Viorel Țicău. șef de lot 
la Trustul de construcții industriale 
Si agrozootehnice din Capitală. Și 
aceasta în condițiile în care și 
putinele proiecte pe care le-am pri
mit pină acum conțin deseori omi
siuni sau nepotriviri, care se cer 
grabnic clarificate. Ședințele de co
mandament se tin. de regulă. în 
absenta proiectanților. Din cind în 
cînd. pe șantier mai vine cineva din 
institutul bucurestean. îsi notează 
problemele și... pleacă. Trec săptă- 
mîni si luni de zile pînă cînd pri
mim răspunsul la solicitările noas
tre. Un exemplu : pe data de 10 fe
bruarie a.c. am cerut să se soluțio
neze problema devierii cablurilor și 
a rețelelor supraterane. Este o pro
blemă minoră, 
pină astăzi, in 
promisiuni.

cele mai importante lucrări 
pe șantierul gălățean : hala 

' j ' hala de
și sculărie. Din acest mo- 
prima capacitate, care re- 

cel mai im- 
acestei investiții, fun- 
n-au fost începute, în 
a doua — ritmul de 

scăzut, nivelul rezulta- 
ce-

al

nerezolvată insă nici 
pofida unor repetate

• Tereza, nu te voi părăsi s FLO- 
REASCA — 9; 11; 13: 15,30: 18; 20.
• Pușca veche : VICTORIA — 9;
11.15: 13.30: 15,45; 18: 20,13, FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Jack șl vrejul de fasole : FLA
MURA — 9.
• Potopul (seriile I—II) i ARTA
— 9; 12.30: 16; 19,15.
• Potopul (seriile III—IV) : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19.15.
• Operațiunea „Petrol" : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30: 16;
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 : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15: 13.30: 16; 18,15; 
20.15. (la grădină) — 20,30.
• Ziua sacrificiului : BUCEGI — 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20. (la 
grădină) — 20.30.
• Domnul Bhuvan Shome : EFO-

18,15; 
13,30;
11,15;

11.30;

RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Păsările — 9,45: 11.45, Sarea
Svanetiei — 14: 16.15, Cei 1 000 de 
ochi ai doctorului Mabuse — 
18,30: 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Evadarea din planeta maimuțe
lor : CASA FILMULUI (la sala 
de festivități a clubului Dinamo)
— 16; 18,15; 20,15.
• Pinocchio : FERENTARI — 9,30; 
11,30; 13,30.
• Vacanță la Jakobsfeld : 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
PROGRESUL
• Dick Turpin : AURORA
11,15; 13,30: 15,45; ’
dină)
13,30: 15,30: 17,45;
— 20,30.
• Jocul de cărți
— 9: 11.15: 13.30:

file de viață :
20,15.

. AURORA — 9; 
; 18; 20, (la gră- 

20.15. TOMIS — 9: 11,15: 
20. (la grădină)

: COTROCENI
15.45.

• Cum l-a însurat (arul Petru pe
prințul Ibrahim : COTROCENI — 
18; 20J5. «
• Un orășel !n Texas : VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Osînda : POPULAR — 15,45;
17,45; 20. ’
• Copil <le suflet : VIITORUL — 
9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20. GRĂ
DINA MOȘILOR — 20,30.
• Alba ca zăpada și cei șapte 
pitici : GIULEȘTI — 9: 11; 13,15.
• Astă-seară dansăm in familie : 
GIULEȘTI — 15,30; 17,45: 20.
• Gloria nu cîntă : COSMOS — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15.
• Călătorie spre centrul Pămtn-
tului : FLACĂRA — 9,30; 12,30;
(la grădină) — 20,30.
a Tănase Scatiu : FLACĂRA — 
16; 19.
• Călătoriile lui Gulliver : MIO
RIȚA — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45;
20.
• Oaspeți de seară : MUNCA — 
9.30: 11,30: 13,30; 15,45: 18: 20.15. 
a Brigada diverse in alertă : 
PACEA — 16; 18: 20.

• Casa păpușilor i GRĂDINA 
UNIREA — 20,15.
• Cinci detectivi la miezul nopfilt 
GRADINA ARTA — 20,15.

ta t r
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară 23 
August) : A 12-a noapte — 20.
• Teatrul Gțulești (la Teatrul de 
vară N. Bălcescu) : Omul care a 
văzut moartea — 20.
• Teatrul de comedie (la parcul 
Herăstrău) : Nicnic — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (la grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" .... ,_____
generală nr. 30. str. Lăptari Tel 
nr. 25) : Sinziana și Pepelea — 
19.39.

,,Rapsodia 
oaspeți —

(la Școala

De ce proiectanții 
nu merg pe șantier 

și proiectează ignorînd 
realitatea de pe teren?
Ca o „încununare" a acestui stil de 

muncă defectuos, menționăm faptul 
aproape incredibil că șeful de șantier 
n-a ajuns incă să-l iniîlneaseă vreo
dată pe șeful de proiect. în atari 
condiții, documentațiile de execuție 
prevăd soluții care uneori ignoră, pur 
si simplu, realitatea de pe teren, 
ceea ce reflectă necunoașterea situa
ției de la fata locului. însărcinat nu 
numai cu dezvoltarea, ci și cu sis
tematizarea întreprinderii mecanice 
navale, proiectantul a propus, de 
pildă, amplasarea unui rezervor peste 
altele existente, sau demolarea unei 
căi ferate de care este strictă ne
voie. pentru ca apoi — în urma unor 
îndelungate „tratative" cu beneficia
rul — să revină asupra deciziilor 
sale bizare. Cazuri izolate ? Nicide
cum, întrucit lista problemelor de 
proiectare nerezolvate este mult mai 
lungă.

ener, 
a-1
.■me 

ajui 
ing 

jțene. 
consi<

Este cit se poate de clară răspt 
derea ce revine proiectanților pe 
tru situația îngrijorătoare creată 
șantier, care sub pretextul reexar 
nării unor proiecte si soluții c< 
structive ocolesc de luni de zile si 
tierul. Datorită lipsei de colabor. 
cu proiectantii, acțiunea de reduc 
a costurilor de investiții și a con. 
murilor de materiale se prelunge 
sine die. Se află cumva în curs 
elaborare soluții constructive atit 
complexe și de complicate. încit 
s-a ajuns încă la definitivarea 1< 
Nu ! Lucrurile s-au lămurit din h 
martie a.c., cînd specialiști ai In 
tutului de construcții din Timișo 
au Încheiat analizele efectuate 
acest șantier, recomandind cele i 
adecvate soluții de fundare la I 
de montaj mecanisme. De ati 
însă n-a mai intervenit nici un < 
ment nou. iar lucrurile se tergit 
sează.

Nici beneficiarul de investiții 
poate fi absolvit de răspundere p 
tru lipsa documentațiilor de execv 
Ar fi fost absolut necesar ca be 
ficiarul să facă demersuri 
pe lingă proiectant, pentru 
termina să aplice măsuri 
imediate de înlăturare a 
rilor semnalate. Mai alei 
rul-șef al întreprinderii f 
varăsul Georgel Tănase. îi
pe proiectanți în mare măsură 
punzători de restantele acumulați 
desfășurarea lucrărilor la hala 
montaj mecanisme și hala de va 
le și sculărie. Dar, din păcate, tot 
varăsul inginer-sef este de păreri 
„șeful de proiect este foarte ocut 
îngăduință ? Pasivitate ? Evident 
una și alta.

— Lipsa documentațiilor de ex< 
tie ne creează acum, la sfîrșitul 
nii iunie, mari dificultăți in apr 
zionarea tehnico-materială. pre 
ing. Stelian Dutu. șeful șantieruli 
Fiecare zi pierdută în continuare 
îngreuna demersurile noastre pe 
gă diverși furnizori pentru ăsiț, 
rea elementelor prefabricate și 
terialelor de construcții.

Ce măsuri se impur
în primul rind, restabilirea or 

și disciplinei in activitatea proiet 
tilor de la I.P.C.M., stabilirea 
contacte strinse cu constructoru 
soluționarea in comun, cu ma 
rapiditate, a problemelor de proii 
re. aprovizionare tehnico-materia 
execuție, cu care sint confrui 
Constructorii solicită de urgenți 
vrarea proiectelor pentru hal 
montaj mecanisme — cu soluții < 
plete de fundare, structură de r 
tentă și acoperișuri — pentru a t 
la rîndul lor. grabnic, la aprov 
narea cu materialele necesare.

în al doilea rind. trebuie s 
asigure, fără inlirziere. o asis 
tehnică permanentă, complet; 
competentă, menită să înlăture 
stagnare in mersul lucrărilor.

După cum se vede, rolul prim 
în cadrul acestor eforturi; r< 
proiectanților si se aștea tă 
partea conducerii Instifutulu 
ieclări pentru construcții de 
din București să adopte o 
fermă in această privință, s 
ze măsuri riguroase și efir'

Inq. Cristian ANT
Dan PLĂEȘU

N.R. într-un număr 
lași șantier — Pro’ 
dintre constructor le i
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de amabilele urări pe care Excelenta Voastră 
aniversării Zilei naționale a tării

Cronica zilei TELEGRAME EXTERNE
a binevoit să mi le adreseze cu ocazia 
mele.

Multumindu-vă In mod călduros, vă 
pentru fericirea dumneavoastră personală 
român.

transmit cele mai sincere urări 
și pentru prosperitatea poporului

JEAN
Mare > Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Acceptați, vă rog. Excelentă, sincerele mele mulțumiri pentru felicitările 
si urările dumneavoastră călduroase pe care mi le-ati adresat cu prilejul 
Zilei naționale a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

încheierea vizitei delegației P. C. din Columbia
O delegație a Partidului Comunist 

in Columbia, formată din tovarășii 
pse Cardona Hoyos, membru al Co- 
litetulul Executiv, deputat, și Al- 
aro Mosquera, membru al Comite- 
ilui Central, a efectuat o vizită 
e prietenie în tara noastră, pentru 
:himb de experiență. în perioada 24 
lai—1 iulie a.c.
In cursul vizitei, delegația colum- 
ană a avut întîlniri cu reprezen- 
inti ai Comitetelor județene Ilfov 

Buzău ale P.C.R., la conducerea 
misterului Minelor. Petrolului si 
eologiel, la Institutul pentru stu- 
erea conjuncturii economice inter»

naționale si la Centrul pentru per
fectionarea cadrelor (CEPECA). Oas
peții columbieni au vizitat, totodată. 
Muzeul de istorie a României, pre
cum si unităti economice din indus
trie și agricultură, instituții social- 
culturale din municipiul București, 
din județele Buzău si Brasov.

în încheierea vizitei.. delegația 
P.C. din Columbia a avut o întilnire 
prietenească la C.C. al P.C.R., cu 
tovarășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu. adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut vineri 
o întrevedere cu Ioannis Varvitsiotis, 
ministrul comerțului al Greciei, 
președintele părții elene în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-elenă.

Au fost abordate aspecte privind 
dezvoltarea și diversificarea in con
tinuare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice și bilaterale și 
pe terte piețe.

★
La București a fost semnat, vineri 

după-amiază, Protocolul celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare între Repu
blica Socialistă România si Republica 
Elenă.

Documentul, semnat de Maxim Ber- 
ghianu, ministrul aprovizionării teh- 
nico-mat.eriale si controlului gospodă
ririi fondurilor fixe, președintele păr
ții române in comisia mixtă, si Ioan
nis Varvitsiotis. ministrul comerțului 
al Greciei, președintele părții elene 
în comisie, cuprinde o analiză a sta
diului si perspectivelor schimburilor 
comerciale si a acțiunilor de coope-

rare economică dintre cele două tari, 
măsurile concrete menite să im
pulsioneze dezvoltarea lor în conti
nuare. îndeosebi în domeniile indus
triei chimice, construcțiilor de ma
șini. petrolier, al transporturilor si 
energiei electrice, științei si tehnolo
giei. precum* si în domeniile cultu
ral-artistic și turistic.

Au fost semnate, totodată. Protoco
lul privind schimburile comerciale 
româno-elene pe anul 1977. Protoco
lul primei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-elene pentru aplicarea Acor
dului rțitier între cele două țări și 
Programul de colaborare pe perioada 
1977—1978 între Ministerul Energiei 
Electrice și întreprinderea publică de 
electricitate din Grecia.

La semnare au luat parte Constan
tin Stanciu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentant! 
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor ministere economice.

Au fost de fată Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena, si Dimitri 
Papadakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit un mesaj de 
felicitare din partea omologului său 
beninez. Michel Alladaye. cu _ pri
lejul celei de-a XV-a aniversări a 
stabilirii relațiilor diplomatice din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Benin.

O cuvîntare a tovarășului Edward Gierek
în cadrul sesiunii Seimului polonez

(Agerpres)

ARAD. Intrarea în funcțiune a combinatului 
de îngrășăminte chimice

La Arad a intrat în funcțiune corn» 
binatul de îngrășăminte chimice, 

într-o telegramă adresată, cu a- 
acest prilej, tovarășului Nicolae

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

o competiție pentru toți
BISTRIȚA-NĂSĂUD i 
„Jocurile sportive 

ale județului" 
în preajma actului 

final
Ziua de 3 iulie 1977 va marca mo- 
entele finale ale unei competiții 
i anvergură rezervată tinerilor mai 
mstnîci de 16 ani, care muncesc și 
ăiesc în cele 53 de comune ale ju
stului Bistrița-Năsăud, competiție 
■ganizată de către C.J.E.F.S., 
.J.C.A.P., comitetul județean U.T.C., 
i colaborare cu comitetele comuna- 
i pentru educație fizică și sport, 
lisputîndu-și timp de o lună de zile 
itiietatea în nu mai puțin de 12 ra
iuri, protagoniștii „Jocurilor spor- . 
ve ale județului Bistrita-Năsăud" 
șteaptă cu firească emoție finalele 
e vor fi găzduite în șase centre ru
fele. Pregătirile pe care le fac în 
irezent cei calificați la atletism, 
randbal, fotbal, orientare sportivă, 
topice, șah, la celelalte discipline, 
int deosebit de serioase, deoarece 
•u această ocazie va fi selecționată 
|i reprezentativa sătească din Bis- 
;rita-Năsăud, care se va întrece în- 
:r-un triunghiular — „Cupa sportu
lui sătesc" — cu similarele reprezen
tative din Maramureș și Suceava. 
(Gheorghe Crișan).

cîștigătorl ai etapei județene, ur- 
mînd să participe la etapa finală pe 
tară, care va avea loc. tot la Arad, 
în a doua jumătate a lunii iulie.

în frumoasa comună montană 
Gurahonț, din inițiativa comitetului 
comunal U.T.C. s-a organizat cam
pionatul intercomunal de fotbal aflat 
acum la a Vl-a ediție, cu partici
parea echipelor din localitățile Al- 
maș, Zimbru, Brazii, Iosaș, Pescari 
și Iosășel. (Constantin Simion).

DOLJ :
Campioni la lupte 
din rîndul tinerilor 

săteni
Județul Dolj și-a desemnat cîștigă- 

torii din acest an la lupte greco-ro- 
mane in competiția rezervată tineri
lor de la sate, la care în etapa de 
masă au participat peste 1 000 de ti
neri. Noii săi campioni, in ordinea 
categoriilor de greutate sini următo
rii : Ion Ionilă din Dunăreni. Dumi
tru Manole (Giurgița), Constantin 
Cîrneanu (Birca),- Costel Boatâ (Bră- 
dești), Ion Iordan (Beloți). Marin 
Savu (Bucovăt). Constantin Cazan
giu (Pielești), Ionel Boagiu (Izvoare). 
Gabriel Trică (Sălcuta) și Ion Stoian 
(Vela).

în cîteva lînduri
• Campionatele internaționale de 

pentatlon modem ale tării noastre 
au continuat vineri în Capitală cu 
desfășurarea probei de scrimă care 
a avut loc în sala sporturilor de la 
Floreasca. Victoria a revenit sporti
vului român Constantin Călina, care 
a totalizat 1 087 puncte. El a fost ur
mat în clasament de B. Nikitin 
(U.R.S.S.) — 1 000 puncte si St. Cos- 
ma (România-tineret) tot cu 1000 
puncte. Proba de scrimă pe echipe 
a fost ciștigată de România cu 2 913 
puncte. După desfășurarea a două 
probe, în clasamentul individual pe 
primul loc se află C. Călina cu 
2 127 puncte, urmat de Șt. Cosma cu 
2 040 puncte și B. Nikitin cu 2 020 
puncte. Pe echipe conduce România 
cu 5 953 puncte. Pe locurile următoa
re se află R. F. Germania — 5 730 
puncte și Cehoslovacia 5 711 puncte. 
Astăzi au loc două probe : tirul si 
înotul.

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de că
tre Comitetul județean Arad al 
P.C.R., se exprimă recunoștința co
lectivului de muncă de aici pentru 
indicațiile și sprijinul ce i-au fost 
acordate în realizarea acestui obiec
tiv.

Punerea în funcțiune a combina
tului de îngrășăminte chimice — se 
spune în încheierea telegramei — 
constituie pentru organizația ju
dețeană de partid, pentru locuitorii 
meleagurilor arădene. o nouă etapă 
de muncă si împliniri. în care con
cretizăm recunoștința si dragostea pe 
care o purtăm partidului, dumnea
voastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
CELEI DE-A 15-A ANIVERSARI 
A PROCLAMĂRII INDEPEN
DENȚEI REPUBLICII BURUNDI

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării independentei Re
publicii Burundi. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la 
București. Gedeon Magete. a oferit 
vineri seara. în saloanele hotelului 
Athenee Palace, o recepție.

Au participat Suzana Gâdea. mi
nistrul educației și învătămîntului. 
Gheorghe Dobra, prim-adjunct al 
ministrului minelor, petrolului si 
geologiei. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale române.

Au fost de fată șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La 1 iulie a.c. a fost semnat, la 

București, Programul de cooperare 
in domeniile învătămîntului, științei 
și culturii între Republica Socialistă 
România și Suedia pe anii'1978—1979.

Programul prevede dezvoltarea 
cooperării româno-suedeze în dome
niile respective, prin realizarea 1 de 
manifestări cultural-științifice (turnee 
ale formațiilor artistice, prezentarea 
de expoziții, organizarea de gale de 
filme etc.), acordarea reciprocă da 
burse pentru specializare și dezvol
tarea contactelor între instituțiile de 
profil.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — „în
făptuim o regrupare structurală de 
forțe și mijloace pentru a asigura în 
condițiile actuale transpunerea în via
tă a sarcinilor strategice rezultate din 
hotăririle Congreselor al VI-lea si al 
VII-lea ale partidului" — a relevat 
Edward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., în cadrul sesiunii Seimu
lui. Este vorba, în primul rind, de ac
celerarea creșterii producției mărfuri
lor de larg consum si producției des
tinate exportului, de dezvoltarea con
tinuă a agriculturii, a sectorului ali

mentar. a construcțiilor de locuinței 
Pentru a progresa rapid in aceste do
menii este necesară creșterea efici
enței activității economice si produc
tivității muncii in economia națio
nală.

El a menționat că la baza tuturor 
succeselor se află unitatea politico- 
morală a poporului, iar premisa a- 
cestei unităti este politica partidului 
și statului, un principiu neabătut al 
acestei politici fiind „participarea lar
gă a oamenilor muncii la conducerea 
tării".

Sesiunea Marelui Hural Popular al R. P. Mongole

au început întrecerile 
internaționale feminine 
„Regata Snagov", la care

• Vineri 
competiției 
de canotaj ___ . ...
participă sportive din 8 țări. în pro
ba de 4 plus 1 (vîsle) victoria a re
venit echipajului României. cu 
3’12”5/100. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipajele Bulgariei — 3’17”7/ 
10, R.D. Germane și Cehoslovaciei. 
Proba de 2 visle a revenit echipajului 
Cehoslovaciei urmat de echipajele 
R. D. Germane I. R. D. Germane II, 
României. Ungariei si R. P. D. Co
reene. Celelalte întreceri ale com
petiției au loc astăzi dimineață.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

1 IUNIE 1977 :LA TRAGEREA DIN
Extragerea I : 84 8 

80 57
Extragerea a Il-a :

42 31 67 76
Fond general de cîștiguri : 748 657 

lei. din care : 112 861 lei report.

79 27 28

34 19 49

37 89

88 72

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organi
zat, vineri după-amiază, la Casa de 
cultură a institutului, o manifestare 
culturală prilejuită de sărbătorirea 
Zilei naționale a S.U.A.

Conf. dr. Maria Manoliu Manea, 
de la Universitatea București, 
părtășit impresii din S.U.A.. 
care au fost prezentate filme 
mentare americane.

Au participat reprezentanți 
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

De asemenea, au fost de fată re
prezentanți ai Ambasadei S.U.A. la 
București.

a îm- 
după 

docu-

al In-

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

12.00 Telex
12,05
12,30

13,20

14,00
15,00

Sub stele. Re-
11

„S.O.S. Natu-

Album coral 
■Roman-foileton : 
luarea episodului 
Anchetă socială : 
ra !“
Mozaic cultural-sportiv
Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon (transmisiune di
rectă)

17,10 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Stan și Bran în filmul 
,,Fra Diavolo"

18.35 Inscripții pe o poartă de lemn. 
Antologie lirică populară

18.50 Iunie 1917 — cronica evenimente
lor politice interne și internațio
nale

19,05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.30 Publicitate
20.35 Film serial : „Sergent Pepper An

derson". Producție a studiourilor 
americane. Cu : Angie Dickinson, 
Earl Holliman. Ed. Bernard, 
Charles Dierkop. Protagonista se
rialului, 
ținut în 1976 premiul ,.Emmy‘

21.25 Intîlnire cu. satira și umorul 
22,00 Telejurnal
22,10 Săptămîna sportivă
22.40 Seară de romanțe
23,00 închiderea programului

Angie Dickinson, a ob-

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — în 
prima sesiune a celei de-a zecea le
gislaturi a Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, deputății au audiat un 
raport al Comisiei de validare si au 
examinat probleme privind alegerea 
Prezidiului Marelui Hural Popular și 
formarea Consiliului de Miniștri al 
republicii.

Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revolu

Reuniunea 
Grupului parlamentar 
al P.C. din Spania
MADRID 1 (Agerpres). — La Ma

drid a avut loc. vineri, prima reuniu
ne a Grupului parlamentar al Parti
dului Comunist din Spania, alcătuit 
din cei 20 de reprezentanți ai P.C.S. 
aleși la 15 iunie în Congresul deputa- 
tilor — informează agenția France 
Presse.

Cu acest prilej, secretarul general 
al P.C.S., Santiago Carrillo, a fost a- 
les președintele Grupului parlamen
tar. iar în funcția de secretar a fost 
desemnat Ramon Tamames.

La sfîrșitu.1 dezbaterilor. Grupul 
parlamentar comunist a trimis o tele
gramă președintelui guvernului, Adol
fo Suarez, prin care își exprimă preo
cuparea „fată de situația gravă a șo
majului în regiunile agricole Andalu
zia și Estremadura".

ționar Mongol, a fost ales in unani
mitate președinte al Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R. P. Mongole. 
Jambîn Batmunh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., a fost nu
mit președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole.

La sesiune s-au constituit comisiile 
permanente ale Marelui Hural Popu
lar si- a fost adoptată noua lege privi
toare la ocrotirea sănătății.

Apel al Partidului 
Comunist 

din Uruguay
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 

într-un document dat publicității la 
Montevideo. Partidul Comunist din 
Uruguay a lansat un apel maselor 
largi populare la unitate si luptă 
pentru „o alternativă independentă, 
cu un sprijin amplu în rîndul ma
selor populare, organizate și unite pe 
principiul celei mai largi democrații". 
Subliniind că P.C. din Uruguay își 
propune ca obiectiv esențial pentru 
actuala etapă lupta pentru revenirea 
la viata politică parlamentară, docu
mentul evidențiază că ..orice alter
nativă autentică presupune un pro
gram de luptă în care să fie incluse, 
între alte obiective, eliberarea deți- 
nutilor politici. încetarea torturilor și 
restabilirea dreptății sociale".

ARAD : 
Pentatlon atletic 

școlar
După ce în etapele de masă pro

gramate anterior peste 9 500 de ti
neri și tinere s-au întrecut în cadrul 
campionatului de pentatlon atletic 
școlar, pe stadionul „Gloria" din 
Arad, 18 echipe, printre care cele de 
la liceul industrial nr. 7, liceul peda
gogic și liceul „loan Slavici" din 
Arad; liceul din Chișineu-Criș, liceul 
agro-industrial din Lipova și altele, 
s-au aliniat zilele trecute la startul 
întrecerilor prilejuite de etapa jude
țeană a concursului. Dovedind o 
bună pregătire fizică și tehnică, 
componenții echipelor reprezentative 
— băieți și fete — ale liceului „loan 
Slavici" din Arad, antrenate de pro
fesorul Ioan Marconi, s-au detașat în

MUREȘ:
La start, atleții juniori

Stadionul „23 August" din orașul 
Tg. Mureș a găzduit timp de două 
zile etapa județeană a concursului re
publican de juniori la atletism, com
petiție la startul căreia au fost pre- 
zenți peste 500 de sportivi si spor
tive, cîștigători ai etapelor anterioare. 
Printre cîstigătorii acestui pasionant 
concurs se numără Lucia Negovan, 
Melinda Szekeli. Mircea Șuteu si Do- 
rel Berghean.

în baza nautică și de agrement 
„Mureșul" s-a disputat etapa jude
țeană a concursului dotat cu „Cupa 
Autotransport". în etapele de masă 
ale acestei întreceri au participat 
peste 800 de tineri mecanici si condu
cători auto din întreprinderile de 
transport și școlile de șoferi din 
județ.

• La bazinul ..Dinamo" din Capi
tală au început vineri finalele cam
pionatelor naționale de înot. în proba 
feminină de 200 m spate. Carmen 
Bunaciu (Dinamo) a stabilit un nou 
record național cu timpul de 2’18” 
29/100. La masculin. în cadrul acele
iași probe, dinamovistul Ad. Horvat 
a realizat timpul de 2’09”87/100 (nou 
record al tării). I. Luca (Galați) a 
corectat recordul republican. în pro
ba masculină de 200 m bras, fiind 
cronometrat 
rile continuă

• Vineri a 
internațional 
U.R.S.S. și S.U.A. După prima 
scorul este de 102—97 puncte în fa
voarea gazdelor. La masculin, atleții 
sovietici conduc cu 59—58 puncte, 
iar la feminin, gazdele au un avan
taj de 4 puncte (43—39).

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna iunie
•<7. au ieșit următoarele opt com

binații de litere:

1)
2)
3)

H.R.K. 
Y.S.G. 
J.M.M. 
H.Z.X.

5)
6)
7)
8)

N.G.S. 
M.V.B. 
S.S.Y.
Z.C.F.

Timpul probabil* pentru luna iulie

Ln tragerea 
a asigurărilor 
mătoarete cinci

amortizare specială 
viată, au ieșit ur-

de 
de

combinații de litere :
1) B.X.C.
2) B.M.N
3) B.Q.Q,

4) W.L.S,
5) S.O.L.

După cum ne informează Institutul 
de meteorologie si hidrologie, luna 
iulie va fi, în ansamblu, mai răco
roasă decît în mod obișnuit și cu un 
pronunțat caracter de instabilitate, 
indeosebi în a două jumătate. Pen
tru primele zile, se așteaptă o vre
me în general frumoasă și călduroa
să în sud-estul tării și pe litoral, dar 
ușor instabilă în partea de nord-vest 
a tării, unde cerul va fi mai mult 
noros și vor cădea ploi cu caracter 
de averse. Temperatura va înregis
tra o ușoară scădere, valorile mini
me oscilînd între 14—24 grade, iar

maximele între 20—30 grade, local 
mai ridicate.

Pentru intervalul 5—13 iulie, se 
prevede o vreme caldă și frumoasă, 
cu cer variabil, ploi cu totul izolate, 
mai ales în zona deluroasă și de 
munte.

în perioada 14—20 iulie, vremea 
va fi mai puțin stabilă, cu ploi tem
porare, mai frecvente in nordul țării. 
’ în ultimele 10 zile se prevede 
vreme frumoasă și caldă, cer varia
bil, ploi izolate în vest și nord-vest.

(Agerpres)

cărora le-au ieșitToți asigurați! 
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise în polițele lor. 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asiguratii să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

șl 5 Iulie. In țară : După o răcire de 
scurtă durată, vremea se va încălzi — 
treptat. La începutul intervalului, cerul 
va fi temporar noros în jumătatea de 
est a țării și în zonele de deal și de 
munte, unde va ploua local și se vor 
produce descărcări electrice. In ulti
mele două zile timpul va fi în general

Însorit, o ușoară Instabilitate manlfes- 
tindu-se numai în zona muntoasă, unde 
izolat vor cădea ploi sub iormă de a- 
verse. Vintul va sufla slab plnă la po
trivit, predominînd din nord, nord-est. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 șl 20 de grade. Iar cele maxime 
intre 22 și 32 de grade. In București : 
După o răcire de scurtă durată, vremea 
se va încălzi treptat. La începutul inter
valului cerul va fi temporar noros după- 
amiaza, cînd condițiile vor fi favorabile 
ploii de scurtă durată. în ultimele două 
zile timpul va fi în general însorit. 
Vîntul va sufla slab plnă la potrivit.

început la Soci meciul 
atletic dintre echipele 

zi,

în 2’32”49/100. Intrece- 
astăzi.

• UZINĂ MOBILĂ DE 
APĂ. O instalație menită să 
asigure aprovizionarea cu canti
tăți îndestulătoare de apă pota
bilă, în caz de deteriorare a re
țelei de distribuție, de epidemii, 
de calamități naturale, a fost 
pusă la punct în Elveția. Capa
bilă să pompeze apa din diferite 
surse, să o purifice și să o am
baleze in pungi din plastic ste
rilizate și inchise etanș, instala
ția este montată pe două re
morci de tren, racordate între 
ele. Un generator asigură auto
nomia energetică a acestei mini- 
uzine, capabilă, de asemenea, să 
desalinizeze apa de mare. Ran
damentul : 74 000 de pungi cu 
apă în 24 de ore.

• „DETECTIV, CAUT 
ANGAJAMENT". Niri Poli- 
tiștii nu se pot sustrage feno
menelor de criză care afectează

puternic țările capitaliste. O i- 
lustrare grăitoare a oferit-o re
cent un anunț apărut în ziarul 
vest-german „Frankfurter Alge- 
meine Zeitung" : „105 membri ai 
corpului de detectivi din Koln, 
de virstă medie, experți în com
baterea crimelor, răpirilor, spar
gerilor, șantajului, fraudelor, de
lictelor financiare etc., caută o- 
cupație în sectorul privat". Cau
za ? Datorită reducerilor bugeta
re, detectivii sint plătiti cu nu
mai două treimi din salariul me
diu cuvenit la scară națională. 
Or. intrucît direcția serviciilor 
polițienești le-a comunicat că 
nici măcar... maestrul detectivi
lor din lumea întreagă. Sherlok 
Holmes, nu ar fi în stare să dea 
răspunsul cind vor putea primi 
salariul integral si. mai ales, 
dacă vor fi menținuți în postu
rile lor, cei 105 au preferat să-și 
caute slujbe aiurea.

• URMAȘII LUI PUS- 
KIN. Un studiu apărut recent 
la Leningrad arată că în circa 
20 de țări ale lumii trăiesc nu 
mai puțin de 306 urmași ai 
marelui poet rus Alexandr Puș- 
kin, purtînd numele acestuia. 
Nepoți și strănepoți ai lui Puș- 
kin au fost descoperiti nu numai 
în U.R.S.S., ci și pe continentul 
american și chiar și în Hawaii.

• ROȘII PĂTRATE. 
Pentru a face mai ușoară re
coltarea complet mecanizată a 
roșiilor, cit și transportarea lor. 
fără pericol de strivire, cercetă
torii californieni au obținut un 
nou sortiment de tomate de for
mă aproape cubică. Noul tip 
este ultimul din seria de „mo
dele" originale de roșii conce
pute de acești cercetători cu în
cepere din 1961. Tipul anterior 
a fost cel al roșiei cu pielita

groasă, care a permis reducerea 
substanțială a pierderilor în pro
cesul recoltării cu mijloace me
canizate.

• DICȚIONAR DE 1,5 
MILIOANE CUVINTE.
stitutul de lingvistică al R.D. 
Germane a pregătit pentru tipar 
„Dicționarul limbii germane con
temporane". Lucrare de mare 
anvergură, însumînd 4 500 de 
pagini, dicționarul cuprinde a- 
proape 1,5 milioane de cuvinte, 
folosite în decurs de patru se
cole, inclusiv cuvintele noi in
trate în limbă după constituirea 
R.D. Germane. Dicționarul re
prezintă rodul unei munci asi
due de peste un sfert de veac.

• FOTOGRAFIE „STE
REO" A LUI RAMSES AL 
ll-LEA. Institutul național de 
geografie din Paris a executat o 
fotografie „stereo" a faraonului 
Ramses al II-lea. Institutul, care 
în mod curent execută hărți 
geografice, a fost solicitat de 
Muzeul etnografic din capitala 
franceză să folosească procedee
le aplicate la lucrările geogra
fice pentru a obține o fotografie 
„în relief" a mumiei. Ca urma
re a aplicării tehnicii fotografie
rii tridimensionale, experții au 
reușit să obțină o imagine ca- 
re-1 înfățișează pe faraon așa 
cum arăta pe patul de moarte 
înaintea îmbălsămării. Mumia, 
care se afla la Paris pentru

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„PARIS MATCH": 

„RĂDĂCINILE" — 
sau odiseea 

demnității regăsite
O creație literară de mare răsunet, 

un document zguduitor care reconstituie 
originile sclaviei moderne

Africa i-a făcut o primire triumfală. în Senegal, președintele Senghor 
l-a. primit cu cele mai mari onoruri. în Gambia a fost salutat prin mari 
manifestări populare. Pentru cei 25 de milioane de negri din Statele 
Unite, scriitorul american Alex Haley, in virstă de 55 de ani, este un 
adevărat erou. Datorită cărții sale „ROOTS'* („Rădăcini"), un „best
seller", care povestește istoria unei familii de sclavi, ei au reușit să-și 
reconstituie cu mândrie arborele geneologic.

Cartea a fost primită cu un in
teres deosebit și in rindurile popu
lației albe, arată „Paris Match". O 
dovedește faptul că din momentul 
publicării sale, în octombrie 1976, 
s-au vîndut peste 1 700 000 exem
plare. Ea a servit ca bază a unui 
serial de televiziune, care s-a bu
curat. de asemenea, de un succes 
fără precedent. S-a calculat că intre 
80 și 130 milioane de telespectatori 
au urmărit fiecare din cele opt 
episoade ale serialului; de cîte ori 
avea loc emisiunea respectivă, nu
mărul spectatorilor sălilor de tea
tru și cinematograf și al clienților 
restaurantelor scădea cu peste 40 
la sută. Aceste milioane de oameni 
urmăreau cu răsuflarea întretăiată 
odiseea strămoșului lui Alex Haley, 
transportat peste ocean de negus
torii de sclavi. Ei au putut vedea 
pe micul ecran succesiunea descen- 
denților săi: sclavi; apoi' oameni 
liberi, de o libertate însă foarte re
lativă, fermieri și muncitori, chel
neri și însoțitori de vagoane, apoi 
chiar avocati sau arhitecti. cum e 
cazul unuia din frații lui Alex Ha
ley. Căci „Rădăcinile" reprezintă, 
înainte de toate, povestea unei fa
milii.

Cînd era mic copil, Alex ascul
ta cu incintare poveștile bunicii 
sale. Aceste povești reconstituiau 
destinul unei familii din generație 
in generație, ele fiind transmise 
din gură în gură de-a lungul a- 
cestor generații succesive. Strămo
șul familiei Haley se numea Koun- 
ța Kinte. într-o zi, cînd era plecat 
in junglă pentru a dobori un co
pac. a fost capturat de oameni 
străini, bătut, legat în lanțuri. în- 
șemnât cu fierul roșu, asa cum sint 
însemnate vitele, și transportat pe 
un vapor care pleca spre America.

Strănepotul acestuia, Alex Ha
ley, fost bucătar, devenit ziarist și 
apoi scriitor, a petrecut nu mai pu
țin de 12 ani în biblioteci si arhive, 
consultind peste 1 000 de documente 
care se refereau la comerțul cu 
sclavi. El a făcut 25 de călătorii în 
Africa, parcurgînd mii și mii de kilo

metri. Plnă Ia urmă, el a putut 
identifica țara de origină a lui 
Kounta Kinte. Este vorba de Gam
bia. A reușit să descopere și satul 
natal al lui Kinte : Djouffoure. 
Spre uimirea sa, bătrînul povesti
tor al satului cunoștea pe de rost 
împrejurările capturării lui Koun
ta Kinte.

Din povestirile lui, din povestirile 
bunicii, din documentele pe care a 
putut să le descopere, Haley a re
constituit viata strămoșului său. 
în 1767, cînd avea 16 ani, Kounta 
Kintă, răpit de traficanții de sclavi, 
a fost aruncat in cala navei „Lord 
Ligonier", fiind transportat pină la 
Annapolis, in statul Maryland. Tra
versarea oceanului a durat două 
luni, trei săptămini și trei zile. Pe 
lingă o cantitate impresionantă de 
colți de elefant, de bumbac brut și 
de aur, jefuit de la africani, la 
bord se mai aflau 98 de sclavi. 
Kounta Kintă a fost vîndut, contra 
sumei de 850 de dolari, unui plan
tator din Virginia. Stăpinul său 
l-a biciuit pînă la nesimțire pentru 
că nu a acceptat în ruptul capului 
numele nou de Toby, care i-a fost 
atribuit, dorind să-și păstreze cu 
mîndrie identitatea sa de african. 
Neimblînzit. a încercat de mai 
multe ori să evadeze. Cînd l-a 
prins, vechilul fermierului i-a re
tezat laba piciorului cu toporul, 
pentru ca să nu mai fugă altă 
dată...

Pentru a-și da seama cum tră
iau sclavii la bordul navelor care 
îi transportau din Africa, Haley a 
petrecut cîteva zile în cala unei 
nave ce traversa Atlanticul, cul
cat pe o scîndură, aidoma sclavilor. 
„Atunci am înțeles groaza și dure
rea de care era cuprins Kounta 
Kinte, declară el. Am devenit atit 
de deprimat, incit, la un moment 
dat, am fost pe punctul să abando
nez proiectul de a scrie cartea și 
să mă sinucid. Apoi m-am răzgîn- 
dit. nu am vrut să-mi trădez stră
moșii. M-am reașezat la mașina 
de scris plingind de furie". Rezul
tatul ? Cartea „Rădăcinile", cu suc
cesul ei extraordinar.

„tratament", a fost, între timp, 
după cum s-a mai relatat, trans
portată înapoi la Cairo.

• TELEVIZOR DE BU
ZUNAR. în Marea Britanie 
se află în curs de omologare un 
televizor-alb negru cu un ecran 
de numai 5 centimetri pe diago
nală și greutatea de 750 grame. 
Alimentat de o baterie, minite- 
levizorul consumă mai putină e- 
nergie decît o lampă de lanter
nă obișnuită.

• DIN ISTORICUL 
PERIODICELOR. Cele 
vechi periodice din lume, apă
rute în China prin anul 2 000 
înaintea erei noastre, erau scrise 
de mină. Primul „ziar" european 
a apărut la Roma în timpul vie
ții lui Iulius Cezar (100—44 
î.e.n.). Cel mai voluminos coti
dian a fost numărul din „New

York Times" apărut la 17 oc
tombrie 1965 : el avea 946 pagini 
și cintărea peste 3 kilograme. 
Cititorii cei mai zeloși sint sue
dezii : la o mie de persoane, re
vin 515 ziare vindute.

• UN ORAS-SATELIT 
AL BELGRADULUI se COT- 
struiește la o distanță de 25 kilo
metri de capitala Iugoslaviei, pe 
malul Dunării, într-o zonă ver
de. Conceput pentru un număr 
de 30 000 de locuitori, orașul-sa- 
telit. cu o suprafață de 350 hec
tare. va dispune de scoli, grădi
nițe, unități comerciale și puncte 
sanitare proprii, asigurînd locui
torilor toate serviciile de care 
au nevoie.

• FITOTERAPIA.
Sofia funcționează prima clinică 
din Europa pentru tratamente cu 
ajutorul plantelor medicinale. In

această clinică, care dispune de 
60 de paturi, se acordă asistentă 
bolnavilor care suferă de bron
șită, astm, unele maladii ale sto
macului, ficatului și rinichilor, 
în anumite cazuri, medicii îmbi
nă fitoterapia cu alte tratamen
te, rezultatele de pină acum 
fiind considerate mai mult decît 
promițătoare.

® „INDUSTRIE" IN E- 
POCA BRONZULUI. L3 
aproximativ 30 km de orașul ita
lian Pescara, situat pe malul 
Mării Adriatice, au fost desco
perite resturile unei așezări din 
epoca bronzului. Pină acum au 
fost scoase la iveală cî,teva sute 
de fragmente de ceramică și mai 
multe zeci de vase. Arheologii 
au identificat, de asemenea, nu
meroase urme care atestă că aici 
a existat, in acea epocă, o ade
vărată „industrie" pentru prelu
crarea pietrelor și a oaselor.
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BELGRAD

Întîlnirea pregătitoare a reuniunii 
general-europene

Intervenția șefului delegației române
BELGRAD 1.- — Trimisul -special 

Agerpres transmite: In ședința- de 
lucru de vineri a întîlnirii pregăti
toare a reuniunii general-europene 
de la Belgrad a început examinarea 
problemelor organizării reuniunii din 
toamna acestui an. care. împreună cu 
ordinea de zi.. reprezintă sarcinile 
principale pe care trebuie să le re
zolve întîlnirea pregătitoare. Pe mar
ginea acestor probleme au luat 
cuvintul mai multe delegații, cum 
sînt cele ale Uniunii Sovietice, 
Austriei. Iugoslaviei. Bulgariei. Ita
liei. Angliei și Poloniei, care au ex
primat poziția lor privind modalită
țile concrete de organizare si desfă
șurare a ■ lucrărilor reuniunii de la 
Belgrad.

In intervenția sa. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti. s-a referit pe larg la această 
problemă, arătind că. în concepția 
tării noastre, organizarea lucrărilor 
reuniunii, ca si ordinea de zi, tre
buie să răspundă obiectivelor ma
jore ale reuniunii de la Belgrad, 
constînd din examinarea stadiului 
aplicării Actului final, stimularea, 
prin adoptarea de noi măsuri, a pro
cesului de întărire a securității și de

PE AGENDA UNOR ORGANISME ALE O.N.U.:

Probleme ale spațiului 
extraatmosferic

VIENA. — La Viena s-au încheiat 
vineri lucrările celei de-a XX-a se
siuni, jubiliare, a Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea în scopuri pașnice 
a spațiului extraatmosferic, organism 
din care face parte și România. Pe 
ordinea de zi s-au aflat probleme 
de actualitate ale cooperării statelor 
în acest domeniu,.între care elabora
rea proiectului de tratat privind 
Luna și. a proiectului de convenție 
asupra principiilor folosirii sateliți
lor artificiali ai Pămîntului pentru 
transmisia directă a programelor de 
televiziune, precum și asupra folo

Prevenirea pătrunderii cursei 
înarmărilor pe fundul mărilor 

si oceanelor4
GENEVA. — La Palatul Națiunilor 

Unite din Geneva s-au încheiat, 
după zece zile, de dezbateri, lucră
rile primei Conferințe consacrate 
examinării modului de îndeplinire a 
prevederilor 'Tratatului privind in
terzicerea amplasării de arme nu
cleare și alte arme de nimicire în 
masă pe fundul mărilor și o- 
ceanelor și în subsolul acestora. In 
declarația ■, finală a conferinței, a- 
doptatfr în unanimitate, se menționea
ză că eei cinci ani care au trecut de 
la intrarea în vigoare a tratatului au 
demonstrat eficienta măsurilor pe 
care le încorporează acest acord in
ternațional. arătindu-se că obligațiile 
pe care și le-au asumat statel'e-părti 
sînt transpuse în viață. Participant» 
la conferință, au reafirmat interesul 
lor profund față de prevenirea în 

dezvoltare a cooperării. început de 
conferință, și continuarea. în forme 
multilaterale organizate, a cooperării 
intre cele 35 de state semnatare ale 
Actului final. în acest scop, a men
ționat reprezentantul tării noastre, 
apar necesare crearea unui număr 
corespunzător de organe si organiza
rea lucrărilor acestora astfel Incit să 
se permită îndeplinirea obiectivelor 
reuniunii — examinarea aprofundată 
a marilor probleme incluse în Actul 
final, și anume securitatea pe con
tinent si aspectele sale militare, 
cooperarea economică și tehnico- 
stiihtifică. colaborarea în domeniul 
educației, culturii și al contactelor 
umane, problemele securității si coo
perării în zona Mării Mediterane și 
definirea si stabilirea cadrului insti
tutional al întilnirilor multilaterale 
viitoare. Criteriul fundamental care 
trebuie să stea la baza organizării 
lucrărilor reuniunii, a arătat amba
sadorul român, este eficienta a- 
cesteia. rezultatele pe care ea tre
buie să le obțină ca etapă impor
tantă a procesului de întărire a 
securității și dezvoltare a cooperă
rii în Europa.

sirii sateliților artificiali pentru ob
servarea și descoperirea resurselor 
terestre. A fost examinată, de aseme
nea. propunerea de convocare a unei 
Conferințe a O.N.U. asupra proble
melor spațiului extraatmosferic.

A fost adoptat un proiect de re
zoluție cu privire la împlinirea a 
zece ani de la intrarea în vigoare a 
Tratatului asupra principiilor activi
tății statelor în explorarea spațiului 
cosmic, inclusiv , a Lunii. Rezoluția 
cheamă toate statele să adere la 
acest tratat, semnat pînă în prezent 
de 72 de țări.

continuare a pătrunderii cursei înar
mărilor pe fundul mărilor si oceane
lor, precum și atașamentul lor fată 
de principiile și scopurile tratatului.

Participantii la reuniune au apro
bat propunerea care recomandă Co
mitetului pentru dezarmare să exa
mineze posibilitatea creării unui co
mitet consultativ de experti. care ar 
urma să ajute la desfășurarea tra
tativelor viitoare și la pregătirea 
viitoarei conferințe pentru examina
rea modului de aplicare a tratatului. 
Această conferință ar urma să se 
desfășoare, după cum s-a convenit, 
în perioada 1982—1984.

Conferința a apreciat că actualul 
climat de destindere din viata in
ternațională este favorabil realizării 
unor progrese pe calea încetării 
cursei, înarmărilor. în primul rind in 
domeniul nuclear.

LUCRĂRILE CONSILIULUI DE SECURITATE
• Adoptarea unei rezoluții privind acordarea de ajutor 
economic Mozambicului. • Aspră condamnare a actelor 

agresive ale regimurilor rasiste din Africa australă
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).

— In cadrul dezbaterilor consacrate 
actelor agresive ale regimului mino
ritar rasist de la Salisbury împotriva 
Mozambicului. Consiliul de Securitate 
a. hotărît, în unanimitate, acordarea 
unui ajutor, economic sporit acestei 
țări. Rezoluția invită toate statele să 
furnizeze imediat ..o asistentă mate
rială importantă Mozambicului pentru 
a-i permite întărirea capacității sale 
defensive. în vederea salvgardării e- 
ficace a suveranității si integrității 
sale teritoriale" impotriva incursiuni
lor forțelor rhodesiene.

Adoptarea în unanimitate a rezo
luției. precum si dezbaterile care au 
precedat-o dovedesc izolarea comple
tă a regimului rasist de la Salisbury, 
în acest sens, numeroși vorbitori au 
condamnat cu vehementă politica de 
apartheid și actele agresive ale regi
murilor rasiste din Africa australă. 
Delegatul francez. Jacques Leprette, 
a declarat că problema fundamentală 
constă în ..libertatea și independenta 
poporului Zimbabwe". Reprezentantul 
american la O.N.U.. ambasadorul An
drew Young, a avertizat că „Ian 
Smith nu poate conta pe un ajutor 
din partea Statelor Unite pentru a 
ieși din situația în care s-a plasat".

în cuvîntul său. reprezentantul Mo
zambicului. Marcelino dos Santos, a 
mulțumit Consiliului de Securitate 
pentru decizia sa. declarînd că aceas-

ORIENTUL MIJLOCIU
PARIS — Vicepremierul si minis

trul afacerilor externe al Siriei. Abdel 
Halim Khaddam. care se află, in pre
zent. îritr-d vizită oficială la Paris, a 
apreciat ca „un pas pozitiv" declara
ția celor nouă state membre ale Pie
ței comune, dată publicității la Lon
dra în urina reuniunii la nivel înalt a 
C.E.E., în legătură cu necesitatea 
creării unei patrii pentru palestineni 
— informează agenția France Presse. 
In același timp. Abdel Halim Khad
dam și-a exprimat speranța că acest 
document va fi urmat de măsuri con
crete și că el va conduce la aplicarea
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agențiile de presă transmit:
Conferință. La praga ?i a în_ 

cheiat lucrările Conferința științifică 
pe tema „Marele Octombrie și lu
mea contemporană", organizată de 
redacția revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului". Au participat dele
gații reprezentînd 75 de partide co
muniste, muncitorești și democratice. 
Conducătorul delegației române. Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, a 
prezentat expunerea „Programul 
P.C.R. — expresia marxism-leninis- 
mului creator în România".

întâlnire internațională. 
La Moscova s-a încheiat întîlnirea 
internațională cu tema „Femeia și 
socialismul", la lucrările căreia au 
participat delegații ale organizațiilor 
de femei din 5d de țări. Din România 
a fost prezentă o delegație condusă 
de Maria Ciocan, membră a Birou
lui Consiliului National al Femeilor. 

ta constituie „o etapă importantă pe 
calea eliminării odiosului regim de la 
Salisbury".

★
MAPUTO 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Moises Machel, a 
anunțat numirea Unor noi titulari ai 
departamentelor apărării, securității 
și agriculturii. Un comunicat prezi
dențial precizează că cel dc-al 
III-lea Congres al FRELIMO, din 
februarie a.c., a hotărît întărirea de
partamentelor apărării și securității 
„pentru a se face față agresiunii 
imperialiste și manevrelor reacționa
re". In acest sens, comunicatul pre
zidențial a anunțat crearea unui co
misariat politic pentru Forțele 
Populare de Eliberare Mozambi- 
cane (F.P.E.M.) și celelalte organe 
din domeniul apărării și securității, 
precum și a unui Secretariat al C.C. 
al FRELIMO pentru problemele apă
rării și securității. în funcția de 
comisar p'olitic al F.P.E.M. a fost nu
mit Armando Emilio Guebuza. mem
bru al Comitetului Politic Perma
nent al C.C. al FRELIMO. Misiunea 
sa principală — se arată în comuni
catul prezidențial — o reprezintă ri
dicarea nivelului politic și a capaci
tății combatante a forțelor armate și 
paramilitare și sporirea rolului or
ganizațiilor de partid în aceste or
gane.

rezoluțiilor O.N.U. cu privire la Ori
entul Apropiat.

BEIRUT — La Beirut a avut Ioc 
ședința Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Au fost luate in discuție. între 
altele, chestiuni referitoare la situația 
din Liban.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea ședinței se relevă necesi
tatea unității și coeziunii organizații
lor palestinene, singura, cale de apă
rare împotriva uneltirilor îndreptate 
împotriva mișcării palestinene de re
zistentă.

Hua Kuo-fen, p^?ediriteIe
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
primit delegația Mișcării de Elibe
rare Națională a Palestinei (Al Fa
tah) condusă de Abou Jihad, mem
bru al conducerii, care se află într-o 
vizită de prietenie în R.P. Chineză, 
în cursul întrevederii, președintele 
Hua Kuo-fen a subliniat. între alte
le. sprijinul ferm pe care poporul 
chinez il acordă luptei juste a po
porului palestinean și altor popoare 
arabe pentru redobindirea teritorii
lor ocupate și restabilirea drepturilor 
lor legitime.

Direcțiunea P. C. Italian 
a aprobat acordul realizat între de
legațiile a cinci partide din arcul 
constituțional cu privire la un nou 
program al guvernului în domeniile 
economic și al ordinii publice.

Masă rotundă 
internațională 
„Anul 2000“

La Paris și-a încheiat lucrările 
masa rotundă internațională „Anul 
2000", organizată de oameni politici, 
de știință, cultură și artă din diferi
te țări ale lumii, sub egida UNESCO!

In comunicatul final dat publicită
ții se atrage atenția asupra necesi
tății de a se depăși impasul negocie
rilor pentru dezarmare. în vederea 
efectuării dezarmării nucleare ca un 
prim pas spre realizarea dezarmării 
generale și totale. în același timp se 
subliniază importanta luptei împo
triva risipei unor resurse de neîn
locuit ale planetei, față de despădu
ririle arbitrare și poluarea naturii.

Participanții au subliniat, de ase
menea, necesitatea instaurării „unei 
noi ordini economice, care reprezin
tă o cerință esențială pentru men
ținerea păcii".

Apelul pentru acțiuni intensive în 
Vederea realizării dezarmării nucle
are a fost alcătuit de trei laureați ai 
Premiului Nobel — profesorul fran
cez Alfred Kastler, fizicianul brita
nic Philip Noel Baker și omul poli
tic irlandez Sean McBride. Acesta 
din urmă a propus ca UNESCO să 
patroneze încheierea unei convenții 
internaționale, pentru a preveni „ma
nipularea mijloacelor de informare 
în masă de către complexele militar- 
industriale sau de alte cercuri eco
nomice interesate de continuarea 
cursei înarmărilor".

ITALIA Atentat terorist neofascist
ROMA 1 (Agerpres). — Un .paz

nic de noapte a fost ucis de un grup 
de teroriști neofasciști, descoperiti în 
timp ce pregăteau un atentat la Co- 
verciano, localitate în apropiere de 
Florența. La intervenția paznicului, 
teroriștii au deschis focul împotriva 
lui, rănindu-1 mortal. Imediat după 
atacul criminal, politia a arestat trei 
membri ai organizației de tineret a 
partidului Mișcarea socială italiană 

Potrivit unui decret pre
zidențid dat publicității la Da
masc. data alegerilor legislative din 
Siria a fost stabilită la 1 august a.c. 
Decretul stabilește la 195 numărul 
depuțaților în noul Consiliu al po
porului. fată de 185 cit era pină în 
prezent. Se precizează că 99 de locuri 
urmează să revină muncitorilor si
țăranilor, iar celelalte mandate —re
prezentanților altor categorii sociale.

Vicepreședintele S.U.A.,
Walter Mondale. a primit la Casa 
Albă delegația Institutului popular 
chinez pentru afacerile externe, 
condusă de Hao Te-cin. Au participat 
Zbigniew Brzezinski, consilier al 
președintelui pentru problemele 
securității naționale, și Arthur Rosen, 
președintele Comitetului national 
pentru relațiile S.U.Ax—China, pre
cum și Huan Cen. șeful Biroului de 
legătură al R.P. Chineze în S.U.A.

Dezvoltarea relațiilor culturale 
și științifice româno-bulgare

SOFIA 1 (Agerpres). — Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, care 
face o vizită în R.P. Bulgaria, a 
avut vineri o întrevedere cu Ognian 
Doinov, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. Cu acest prilej a fost ex
primată satisfacția față de cursul as
cendent al relațiilor româno-bulgare

WASHINGTON

Conferința de presă a președintelui S. U. A.
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Washington, președin
tele Jimmy Carter s-a referit la 
unele probleme ale politicii S.U.A.

între altele, șeful executivului a- 
merican a anunțat că, ținînd seama 
atit de proporțiile pe care le-a atins 
în etapa actuală cursa înarmărilor. 
Cit și de costul ridicat al acestui 
aparat, S.U.A. nu vor mai construi 
bombardierul strategic „B-l". El a 
menționat însă că soarta definitivă 
a proiectului „B-l" va depinde de 
evoluția balanței militare dintre ma
rile puteri în anii următori.

Abordînd apoi problema relațiilor 
cu U.R.S.S. și R.P. Chineză. Jimmy 
Carter a declarat că intenționează să 
se întîlnească, fn acest an, cu Leonid 
Brejnev, urmînd ca detaliile acestei 
întrevederi să fie elaborate ulterior. 
In context, șeful statului american

(neofascist), Gaettano și Umberto 
Sinatti și Luca Poggiali. A foșt. de 
asemenea, arestat Ezio Senesi, per
sonaj foarte cunoscut în cercurile de 
dreapta din Florența, acesta fiind a- 
cuzat de deținere ilegală de arme și 
muniții.

Potrivit primelor rezultate ale an
chetei. grupul neofascist urmărea să 
arunce în aer o cabină de control a 
apeductului care alimentează rețeaua 
orașului Florența.

B B B H
Ministerul de Externe al

Cubei a an“ntat ca k* septembrie 
se vor deschide secțiile la Ambasada 
cehoslovacă din Washington care re
prezintă interesele Cubei în S.U.A. 
și la Ambasada elvețiană de la Hava
na. care. reprezintă interesele S.U.A. 
în Cuba, potrivit schimbului de note 
care a avut loc între Cuba și S.U.A.

Comitetul Popular Central 
al R.P.D. Coreene a ad°ptetun 
decret privind stabilirea zonei econo
mice maritime a R.P.D. Coreene la 
200 mile marine.

Comitetul Central al Parti
dului Muncii din Israel13 
ales pe Shimon Peres in funcția de 
președinte al acestui partid. Fost mi
nistru al apărării in precedentul gu
vern condus de Yitzhak Rabin. Peres 
ii succede acestuia din urmă la con
ducerea Partidului Muncii.

Șomaj în creștere. Numă- 
rul șomerilor a crescut în Olanda cu 
6 800 în luna iunie, a anuntat minis
trul olandez pentru problemele so
ciale. 

în sfera culturii și artei și a fost 
reafirmată dorința reciprocă de di
versificare a colaborării culturale și 
științifice dintre cele două țări.

La întrevedere a luat parte Lud
mila Jivkova, președintele Comitetu
lui pentru Cultură al R. P. Bulgaria. 
A fost prezent ambasadorul țării 
noastre în R.P. Bulgaria, Trofin Si- 
medrea.

s-a referit la evoluția convorbirilor 
în curs dintre cele două țări în pro
blemele limitării cursei înarmărilor, 
apreciind că acestea se desfășoară 
de o manieră pozitivă.

Referindu-se apoi la relațiile cu 
China, președintele Carter a declarat 
că vizita secretarului de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, în R. P. Chineză, 
proiectată pentru luna august, „vă 
permite realizarea de progrese în 
direcția normalizării relațiilor cu 
China populară" și și-a exprimat 
Speranța că va putea fi realizat un 
acord cu R.P. Chineză „care să con
ducă la stabilirea unor relații diplo
matice depline".- în context, Jimmy 
Carter a spus că „relațiile oficiale 
ale S.U.A. cu Taivanul vor fi între
rupte. Statele Unite menținînd doar 
schimburile comerciale, culturale și 
sociale".

Cu privire la situația din Orientul 
Apropiat, el a exprimat opinia că, în 
cursul acestui an, „va fi realizat un 
pas important în direcția unei regle
mentări între Israel $i vecinii siăț 
arabi. Statele Unite sînt gata 
continue rolul lor de intermedia 
sau de mediator, fără a căuta — a 
precizat președintele — să impună 
părților în cauză vreun plan sau 
vreo soluție pentru a se ajunge' la 
statornicirea păcii în Orientul Apro
piat".

ZAMBIA

Spectacol de gală 
al ansamblului 

„Doina"
LUSAKA 1 (Agerpres). — La În

cheierea turneului Întreprins in Zam
bia. ansamblul folcloric ,.Doina“ a 
prezentat un spectacol de gală, la care 
au participat președintele Kenneth 
Kaunda, secretarul general al Parti
dului Unit al Independenței Naționa
le, Grey Zulu, primul ministru, Elijah 
Mudenda, membri ai C.C. al U.N.I.P. 
și ai guvernului, reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

După spectacol, președintele Kaun
da a felicitat pe .membrii ansamblului. 
Șeful statului zambian a relevat re
lațiile calde de prietenie dintre cele 
două țări, care au cunoscut momente 
importante cu prilejul vizitei sale in 
România și al vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Zambia. Tot
odată. președintele Kaunda a făcut a- 
precieri elogioase la adresa politicii 
interne și externe juste desfășurate 
de P.C.R.. sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Președintele Zam- 
biei a arătat, de asemenea, că bunele 
relații dintre cele două țări au dus la 
promovarea schimburilor culturale bi
laterale, apreciind că acestea trebuie 
extinse, deoarece contribuie la o mai 
bună cunoaștere si înțelegere reci
procă.

Extinderea relațiilor cu țările in curs de dezvoltare - 
o trăsătură esențială a politicii externe a României socialiste

O importanță deosebită acordăm extinderii relațiilor, pe multiple planuri, cu țările din 
Orientul Mijlociu și statele arabe din Africa. S-au amplificat raporturile cu Siria, Egipt, 
Iordania, Irak, Kuweit, Libia, Sudan, Algeria, Maroc, Tunisia și alte țări arabe, aceste re
lații căpătînd forme noi, în special în domeniul cooperării economice și tehnico-științifice, 
inclusiv în cadrul unor societăți mixte.

în concordanță cu liniile directoare stabilite de Congresul al XI-lea, 
cu Programul P.C.R., România socialistă promovează in mod consec
vent politica de lărgire a relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, participă activ la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul mondial de valori, acordind. in acest 
cadru, o importantă deosebită dezvoltării relațiilor multilaterale cu ta
rile in curs de dezvoltare.

Legăturile de prietenie si colaborare pe care România, ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, le întreține cu țările care au pășit pe calea 
propășirii de sine stătătoare își găsesc expresie, pe plan economic, in 
extinderea schimburilor cu adevărat echitabile, in construirea in comun 
de obiective economice, in acordarea de asistență tehnică și pentru 
pregătirea cadrelor de specialiști — toate fiind menite să contribuie la 
accelerarea progresului in tara noastră, ca șl in țările partenere, la lichi
darea decalajelor fată de țările industrializate, corespunzător cerințelor 
edificării unei noi ordini economice internaționale.

în această sferă de preocupări se 
înscriu și relațiile pe care țara 
noastră le întreține cu țările arabe, 
țări" care ocupă o regiune întinsă a 
planetei și cuprind circa 150 mili
oane-de locuitori. Cu aceste țări, care 
în majoritatea lor și-au dobindit re
lativ recent independenta, ne unesc 
aspirațiile și interesele comune de 
dezvoltare rapidă pe calea progresu
lui economico-social. lupta pentru a- 
bolirea vechii politici de dominație și 
asuprire si pentru afirmarea noilor 
principii de relații interstatale, pen
tru statornicirea unui climat de secu
ritate. pace și colaborare între toate 
națiunile. Poporul român a nutrit în 
permanentă sentimente de profundă 
solidaritate față de lupta popoarelor 
aralțe în vederea dobindirii si con
solidării independentei naționale, și-a 
manifestat și iși manifestă simpatia 
față de transformările progresiste în
făptuite în ultimele decenii într-un 
șir de țări arabe, sprijină afirmarea 
drepturilor lor suverane pe arena in
ternațională, promovează consecvent 
linia înfăptuirii unei păci trainice și 
juste în Orientul Mijlociu, care să 
permită popoarelor din zonă să-și

SIMBOLURI ALE PRIETENIEI Șl SOLIDARITĂȚII ROMÂNO-ARABE

concentreze eforturile spre dezvol
tarea de sine stătătoare.

O contribuție de cea mai mare în- i 
semnătate la adîncirea prieteniei și 
colaborării dintre Republica Socia
listă România și popoarele arabe au 
iadus-o întilnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si un mare număr 
de șefi de state din țările Orientului 
Mijlociu, cu prilejul vizitelor efec
tuate în țările respective sau pe pă- 
mîntul patriei noastre. înțelegerile 
convenite și acordurile semnate cu 
aceste prilejuri, care au creat cadrul 
politico-juridie al extinderii con
lucrării româno-arabe pe cele mai 
diverse planuri.

Pe temelia înțelegerilor stabilite 
la cel mai inalt nivel, COLABORA
REA ECONOMICA DINTRE ROMA
NIA ȘI ȚĂRILE ARABE S-A DEZ
VOLTAT AN DE AN. Țara noastră 
participă într-un șir de țări arabe 
la punerea în valoare a resur
selor lor naturale (petrol, fosfați, 
minereu de fier etc.), la executarea 
de prospecțiuni geologice. Ia tradu
cerea în viață a proiectelor de mo
dernizare și mecanizare a agricultu
rii. Ca rezultat al cooperării tn pro-

NICOLAE
ducție, la poalele Atlașilor, în Valea 
Nilului și a Eufratului, pe țărmurile 
Mediteranei au fost ridicate o serie 
de importante obiective economice 
— în special industriale — chemate 
să joace un rol' de prim ordin în li

Importante obiective economice realizate 
printr-o cooperare multilaterală, bazată pe egalitate 

în drepturi și avantaj reciproc
chidarea . subdezvoltării și înaintarea 
pe calea progresului — adevărate 
monumente ale prieteniei și colabo
rării româno-arabe.

...El. Mex, o tînără așezare indus
trială situată în imediata apropiere 
a portului Alexandria din R. A. E- 
GIPT. în urmă cu trei ani, aici a in-

PILONI Al DEZVOLTĂRII INDEPENDENTE Șl Al PROGRESULUI 
DIN OBIECTIVELE RIDICATE ÎN COMUN CU ȚĂRILE ARABE
• Uzina EL MEX (Egipt) — cea mai 

mare întreprindere de produse so
dice din Africa și Orientul Mijlociu.

• Rafinăria de la BANIAS (Siria); ca
pacitatea de prelucrare — 6 MILI
OANE TONE (circa jumătate din 
producția de petrol a țării).

• Complexele de extragere și prepa
rare a fosfaților de la M’RATA (Tu
nisia), HAMRAWEIN (Egipt) și 
HOMS (Siria).

• Barajul de pe rîul K’SOB (Algeria).
• Portul NADOR (Maroc), cel mai 

mare port marocan la Mediterana.

CEAUȘESCU
trat în funcțiune cea mai mare uzi
nă de produse sodice din Africa și 
Orientul Mijlociu, realizată de Egipt 
în cooperare cu țara noastră. 
Aci se utilizează ca materie primă 
calcarul, aflat în mari cantități în 

regiunea înconjurătoare. Pe por
țile uzinei ies zilnic importante 
cantități de bicarbonat de sodiu, 
sodă caustică și sodă calcinată, pro
duse de bază pentru unele sectoare 
economice, ca industria textilă și a 
detergenților.

Tot în Egipt, se apropie de sfirșit

1
construcția altui obiectiv de propor
ții — complexul de extragere și pre
parare a fosfaților de la Hamrawein. 
Acest gigant de pe malurile Mării 
Roșii, care în mai 1975 a furnizat 
primele cantități de „concentrat de 
Hamrawein", va avea în final o pro
ducție anuală de 600 000 tone. Pro
dusele sale vor acoperi atit nevoile 
industriei naționale, cît și unele ce
reri la export. în acest sens, în zona 
exploatărilor, pe țărmul mării, spe
cialiștii români au lucrat la amena
jarea unui nou port, care a și trecut 
cu succes primele probe.

De asemenea, se desfășoară o rod
nică acțiune de cooperare la uzinele 
„El-Nasr“ din Heluan, unde s-au 

asamblat pînă acum peste 7 000 de 
tractoare de tip U-650.

în SIRIA, pe malurile Eufratului 
colaborarea cu țara noastră are, de 
asemenea, un larg cimp de acțiune 
și de materializare în proiecte de 
anvergură, în fruntea cărora se si
tuează rafinăria de la Banias, cu o 

capacitate anuală de 6 milioane tone 
țiței, uzina de triplusuperfosfați de 
Ia Homs, linia de asamblare a trac
toarelor de 45 C P de la Alep, com
plexul de irigații Rakka din bazinul 
mijlociu al Eufratului, lucrările de 
foraj cu sondele SIROM ș.a.. tot atî- 
tea puncte nodale ale planurilor de 
dezvoltare economică și socială a Si
riei în anii următori. Obiectivul din 
portul mediteranean Banias, spre 
exemplu, va fi una dintre cele mai 
mari rafinării ale Orientului Mijlo
ciu, avînd posibilitatea de a prelucra 
anual circa jumătate din. producția 
de petrol a acestei țări.

In toamna anului trecut au fost 
încheiate cu succes de seamă lucră
rile de construcție. a barajului de pe 
rîul K’Sob din ALGERIA. Situat la 
circa 340 km de capitala țării, într-o 
zonă în plină dezvoltare agrară, a- 
cest obiectiv hidrotehnic reprezintă 
o lucrare de proporții, care a nece
sitat un impresionant volum de 
muncă din partea constructorilor ro
mâni și algerieni. Pentru a zăgăzui 
apele rîului, ei au trebuit să le aș
tearnă în cale nu mal puțin de 
62 000 de metri cubi de beton, folo
sind cele mai moderne metode, 
printre care procedeul de pretensio- 
nare a betoanelor. utilizat pînă acum 
doar in puține țări din lume. In spa
tele barajului s-a format un lac ar
tificial cu un debit de 12 milioane 
metri cubi, ale cărui resurse vor fi 
folosite la irigarea unor întinse su
prafețe aride.

In mica localitate Nador, din nor
dul MAROCULUI, este în curs de 
construcție cel mai mare port al țării 
la Marea Mediterană. Conceput pe 
baza studiilor elaborate de Institutul 
de proiectări în transporturi navale 
și rutiere din România și realizat 
cu participarea specialiștilor români 
și a utilajului produs de țara noas
tră, acesta va aduce o contribuție de 
seamă la dezvoltarea economiei ma
rocane, la comercializarea mărfuri
lor ei pe piețele externe. Cînd va fi 
gata, în 1979, va putea primi la che
iurile sale, dotate cu instalații și 
agregate moderne, nave de mare to
naj. Noul port va servi, de aseme
nea, viitorul centru siderurgic al 
țării, aflat în construcție la Oued 
Metli.

La M’Rata, în bazinul exploatări
lor de fosfați Gafsa din sud-vestul 

TUNISIEI, a fost dat în folosin' 
în august 1974 un mare complex r-r 
exploatare, prelucrare și transport 
fosfaților. Ca și alte obiective econo- 
mioe realizate in cooperare cu țara 
noastră, complexul a fost proiectat 
de institutele de specialitate, mi
niere și de automatizări din Româ
nia și dotat în întregime cu mașini 
și instalații românești. El are o ca
pacitate de 4 200 tone pe zi și este 
format dintr-o rețea de benzi rulan
te automatizate, unică in felul ei, 
datorită lungimii pe care o totali
zează — circa 8 kilometri, și terenu
lui accidentat pe care-1 traversează.

Ne-am referit doar la citeva exem
ple ; ar mai putea fi citate rafinăria 
de la Zarka și o conductă petrolieră 
(IORDANIA), fabrica de ciment, 
șosele moderne și școli (IRAK), 
blocuri de locuințe și șosele (LIBIA), 
clădirea parlamentului și o filatură 
de bumbac (SUDAN), precum și alte 
zeci de obiective, industriale, agricole 
și social-culturale, realizate prin 
cooperare de România și țările arabe 
amintite. Spațiul nu ne permi
te să ne referim la toate : ceea 
ce se poate spune este că TOATE 
SERVESC CAUZEI ÎNTĂRIRII IN
DEPENDENTEI. PROPĂȘIRII ECO- 
NOMICO-SOCIALE, PROGRESULUI 
GENERAL. După cum in slujba ace
lorași țeluri sînt puse' și schimburile 
comerciale, tehnico-științifice, cul
turale și in alte domenii, care se 
extind continuu.

Dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
româno-arabe, întemeiate pe stimă 
și încredere reciprocă, este salutată 
cu satisfacție de popoarele țărilor 
noastre, care văd în această evoluție 
o contribuție importantă la accele
rarea mersului lor înainte, la instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale. Acest fapt 
este evidențiat de declarațiile unui 
mare număr de personalități politice 
din lumea arabă — șefi de state, 
miniștri, membri ai parlamentelor 
— care dau o înaltă apreciere poli
ticii externe a Republicii Socialiste 
România, constructive și principiale, 
sprijinului concret acordat de tara 
noastră luptei popoarelor pentru 
consolidarea independenței, pentru 
progres și bunăstare.

Nicolae N. LUPU
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