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IERI S-AU DESFĂȘURAT

Lucrările In plen ale sesiunii aVI-a 
a celei de-a Vll-a legislaturi 
a Marii Adunări Natinnale

Vineri dimineața au început, la Pa
latul Marii Adunări Naționale, lucră
rile in plen ale sesiunii a Vl-a a ce
lei de-a VII-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. (

Deputății și invitații prezenți in 
sesiune au salutat cu îndelungi și pu
ternice aplauze sosirea in sală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului. împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, In lojile 
oficiale au luat loc tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincâ, 
Emil Dr&gănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri supleanți ai Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii participă, ca 
invitați, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de instituții 
centrale si organizații obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii, perso
nalități ale vieții noastre științifice, 
culturale si artistice, ziariști români 
și corespondenți ai presei străine.

Erau de fată șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Ședința înaltului for legislativ al 
tării noastre a fost deschisă de to
varășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

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

1, Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare cconoraico-

soclală a Republicii Socialiste 
România pe anul 1978 ;

2. Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1978 :

3. Proiectul de Lege privind 
normele de adresare in relațiile 
dintre cetățenii Republicii So
cialiste România ;,

4. Proiectul de Lege privind 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii si Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii din industrie, 
construcții si transporturi :

5. Proiectul de Lege privind 
Congresul consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi și 
Ce «siliul Național al Agricul
turii :

6. Proiectul de Lege privind 
Consiliul Organizării Econo- 
mico-Sociale ;

7. Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 

în continuare, deputății au apro
bat propunerea Biroului Marii Adu
nări Naționale ca Proiectul de Lege 
pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România 
pe anul 1978 și Proiectul de Lege 
pentru adoptarea Bugetului de stat 
pe anul 1978 să fie supuse spre dez
batere și adoptare Marii Adunări 
Naționale in partea a doua a ac
tualei sesiuni pentru a da posibili
tatea comisiilor permanente ale Ma
rii Adunări Naționale să studieze 
aceste proiecte. 1

S-a trecut apoi la dezbaterea Pro
iectului de Lege privind normele de 
adresare în relațiile dintre cetățenii 
Republicii Socialiste România.

Expunerea la acest proiect de lege 
a fost prezentată, din insărcinarea

Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, de tovarășul Gheorghe Pană, 
ministrul muncii, președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, iar Raportul comisi
ilor permanente care au examinat 
și avizat proiectul legii a fost pre
zentat de deputatul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei constitutionale 
și juridice a Marii Adunări Națio
nale.

. . A .urmat discuția generală, .asupra . 
proiectului de lege, la care au luat 
cuvintul deputății Dumitru Bălan, 
Tudora Șerbu, Stefan Ștefănescu și 
Liliana Mihuț.

După examinarea pe articole a 
proiectului de lege. Marea Adunare 
Națională a adoptat. în unanimitate 
de voturi. Legea privind normele de 
adresare in relațiile dintre cetățe.nii 
Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a IV-a)

Au fost adoptate:
• Legea privind normele de adresare 

între cetățenii Republicii Socialiste 
România

• Legea privind Congresul consiliilor 
oamenilor muncii și Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii din 
industrie, construcții și transporturi

• Legea privind Congresul c 
de conducere ale unitățiloi 
socialiste, al întregii țăi 
Consiliul Național al Agriculturii

• Legea privind Consiliul Organizării 
Economico - Sociale

k. . . .......................................................................... .........

o Legea pentru aprobarea Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România

A
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în lumina țuvintării secretarului general al partidului, 

a cerințelor Programului suplimentar de dezvoltare 

a economiei, dezbătut de plenara CC. al P.C.R.

SARCINA FIECĂRUIA: INTRO CONCEPȚIE NONA,
REVOLUȚIONARA - 0 CONTRIBUȚIE SPORITĂ

»

EA CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE
Oamenii muncii au luat cunoștință 

cu mare interes și deosebită satis
facție de lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R., de cuvintarea rostită cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Abordind o gamă largă 
și variată de probleme, plenara Co
mitetului Central al partidului, cu
vintarea de închidere a lucrărilor au 
acordat o atenție prioritară proble
melor economice — ca bază a dez
voltării generale a societății noas
tre socialiste. în acest cadru. în- 
sușindu-și în întregime aprecierile, 
orientările si sarcinile formulate de 
secretarul general al partidului, ple
nara a aprobat 
..Programul supli
mentar de dez
voltare * econo
miei naționale in 
cincinalul 1976— 
1980".

Așa cum este 
cunoscut, progra
mul a fost întoc
mit pe baza re
surselor noi apă
rute ca urmare a 
bunelor rezultate 
obținute în primii 
doi ani ai cinci
nalului actual, a 
largii acțiuni des
fășurate din ini
țiativa tovară
șului Nicolae 
Ceaușescu pentru 
reducerea cheltuielilor materiale ale 
producției si investițiilor. Prin trans
punerea in viată a programului, nu
mai în industrie urmează să se rea
lizeze. in actualul cincinal, o pro
ducție suplimentară de 130,3 miliar
de lei, inregistrindu-se un ritm me
diu anual de creștere de 11.5 la su
tă, fată de 10,7 la sută cit fusese pre
văzut initial pentru această nerioadă.

Iși găsesc expresie in aceasta forța 
economiei noastre socialiste, superio
ritatea modului de producție socia
list. se reflectă in aceasta conștiința 
înaltă, hărnicia si dăruirea oamenilor 
muncii, hotărîrea cu care co
lectivele de muncă înfăptuiesc sar
cinile subliniate de Congresul al 
XI-lea al partidului privind or
ganizarea superioară a produc
ției. întărirea spiritului de ordine 
si disciplină în muncă, ridicarea 
calificării, străduința însușirii tehnicii 
Si tehnologiilor modeme.

Programul suplimentar este, in 
fond, in esență sa, un program de 
înflorire mai rapidă a țării, de spo
rire suplimentară a bunăstării po
porului ; de aceea, Îndeplinirea lui 
exemplară constituie o cauză a 
tuturor. Desigur, asa cum s-a a- 
rătat la plenară, odată cu adoptarea 

acestui program suplimentar. este 
necesar să fie luate toate măsurile 
pentru concretizarea sa pe ramuri 
și județe. Comitetul Central al P.C.R. 
hotărind in acest sens ca el să fie 
.supus dezbaterii si aprobării. Con
ferinței Naționale a partidului. Dar, 
încă de pe acum, prezintă o impor
tantă deosebită si sint de imediată 
aplicabilitate un șir de indicații și 
sarcini cuprinse in cuvintarea secre
tarului general al partidului.

Dacă ar fi să sintetizăm in modul 
cel mai lapidar esența acestor indi
cații si sarcini s-ar putea spune că 
adoptarea programului suplimentar 

Adoptarea programului suplimentar cere 
o schimbare radicală a concepției despre dez
voltarea economică, punîndu-se un accent mai 
mare pe calitate, pe eficiență economică, pe 
creșterea productivității muncii. Aceasta tre
buie să se materializeze în întreaga activitate 
economică, determinînd inclusiv o revoluție în 
conștiința tuturor oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU

eere o schimbare radicală a concep
ției despre dezvoltarea economică, 
punîndu-se un accent mai mare ne 
calitate, pe eficientă economică, pe 
creșterea productivității muncii, ast
fel ca revoluția tehnico-stiintiflcă 
să-și găsească efectiv înfăptuire. 
Aceasta trebuie să se materializeze 
în Întreaga activitate economică, de- 
terminind o revoluție în conștiința 
oamenilor, a fiecărui om al muncii, 
chemat să-si realizeze in cele mai 
bune condiții sarcinile, să-si facă 
exemplar datoria. Secretarul general 
al partidului, combătând tendințele 
de a produce si raporta „producții 
de dragul producției", sublinia că nu 
este vorba de înfăptuirea planu
lui cu un număr de miliarde in 
plus, ci de o schimbare radicală a 
concepției economice, a organizării 
și desfășurării producției, de o trans
formare revoluționară în conștiința 
oamenilor muncii, pentru ca fiecare 
să acționeze cu fermitate în scopul 
transpunerii în pracțică a măsurilor 
stabilite de conducerea nartidului.

în lumina acestei cerințe esențiale : 
fiecare să-șl facă datoria în mod e- 
xemplar, fiecare, la locul său de 
muncă, să dea tot ce are mal bun — 
ca pregătire profesională și putere de 

muncă, dintr-o adincă convingere și o 
înaltă conștiință politică — pe ce tre
buie pus accentul clipă de clipă și zi 
dc zi ?

TEHNICA DIN DOTAREA ÎNTRE
PRINDERILOR ȘI ȘANTIERELOR 
SA FIE UTILIZATA ÎN FIECARE 
ZI ȘI SCHIMB DE LUCRU CU 
RANDAMENTE MAXIME ! Fiecare 
om al muncii, in dubla sa calitate 
de proprietar si producător, trebu’e 
să se gindească la faptul că in. 
raport cu fondurile fixe, pro
ducția obținută este Încă mică, ea 
depășește cu puțin valoarea de 1 009 
lei la 1 000 lei fonduri fixă. Aceasta 

înseamnă că încă 
lucrăm cu o ren
tabilitate scăzută, 
că venitul națio
nal nu crește în 
ritmul impus de 
dotarea tehnică 
din unități, de 
fondurile pe care 
le investim pen
tru sporirea și mo
dernizarea mij
loacelor de pro
ducție. Poate oai-e 
cineva să râmînă 
indiferent în fața 
acestei situații ? 
Ca proprietari ai 
mijloacelor de 
producție, munci
torul, inginerul, 
directorul, specia

listul, funcționarul, intr-un cu- 
vint, oamenii muncii, pot să ad
mită slaba eficiență în admi
nistrarea propriilor .bunuri ? Așa 
cum sublinia secretarul general 
al partidului, pînă în 1980 trebuie să 
ajungem ia cel puțin 1 200 lei pro
ducție la 1 000 lei fonduri fixe, iar 
pînă in anul 1985 — la cifra de cel 
puțin 1 500 lei. Desigur, vor fi ra
muri care trebuie să ajungă Ia 3 000 
iei producție, iar unele subramuri 
Si la peste 3 000 Iei producție la o 
mie lei fonduri fixe.

Problema aceasta nu este o ches
tiune de teorie economică, raportul 
productie-fonduri fixe nu constituie 
un indicator oarecare de plan. Fieca
re om al muncii in narte trebuie să 
înțeleagă că. pe baza obținerii unei 
rentabilități tot mai înalte, se pot 
crea fondurile necesare pentru resti
tuirea cheltuielilor necesitate de do
tarea cu mijloace de producție și, 
totodată, fondurile necesare pentru 
renroductia socialistă lărgită, pentru 
asigurarea creșterii nivelului de trai, 
material și spiritual al poporului, 
întreținerii societății, apărării țării. 
Așa trebuie privite lucrurile, așa tre-

(Continuare în pag. a V-a)

Eficiența 
promovară 

noutăților tehnice
Inițiativa luată anul acesta la 

întreprinderea de utilaj greu 
..Progresul" din Brăila : ..Fie
care tehnician sau inginer să 
realizeze cel puțin o temă în
dreptată spre modernizarea pro
ducției. care să aducă anual o 
economie de 1 000 si. respectiv. 
2 000 kg metal" — s-a soldat cu 
însemnate realizări pe linia mai 
bunei gospodăriri a metalului. 
Potrivit ultimelor raportări, pe 
această cale au fost obținute 
economii ce totalizează mai 
mult de 500 tone metal.

Numai prin aplicarea unei noi 
tehnologii de croire combinată 
a tablei — rod al acestei ini
țiative — consumul de metal 
s-a redus cu circa 300 tone. Re
zultate asemănătoare s-au înre
gistrat si prin reproiectarea 
unor utilaje. Ca urmare, la con
strucția unui excavator tip 
P 403 se utilizează acum cu 
aproape 4 tone mai puțin metal 
decît anul trecut. De asemenea, 
greutatea excavatorului P 603, 
căruia prin reproiectare i s-a 
âdus o serie de îmbunătățiri, a 
fost redusă cu 3,4 tone.

Au îndeplinit 
planul pe doi ani 

din cincinal
Forestierii din județul Har

ghita care îsi desfășoară activi
tatea in masivele păduroase ale 
Carpatilor Orientali anunță în
deplinirea sarcinilor de plan ce 
le-au revenit pe primii doi ani 
ai actualului cincinal. Pînă la 
31 decembrie forestierii harghi- 
tenl vor realiza si pune la dis
poziția unor ramuri ale econo
miei naționale diferite produse 
forestiere si semifabricate in 
valoare de 200 milioane lei. 
Succesul înregistrat este rezul
tatul organizării științifice a 
muncii în parchete si ne plat
formele de preindustrializare, 
precum si diversificării produc
ției si cooperării cu mari uni
tăți industriale din domeniul 
construcțiilor de vagoane, auto
camioane. miniere, navale si al 
construcțiilor industriale. Fo
restierii din această parte a 
tării anunță, totodată, depășirea 
cu L8 milioane lei a planului 
de export pe acest an.

Noi capacități 
energetice

La Centrala termoelectrică de 
la Rovinari se află in probe 
tehnologice de punere in func
țiune un nou grup energetic de 
330 MW. care funcționează pe 
bază de lignit. Colectivele de 
muncă ale beneficiarului, con
structorului si furnizorului de 
utilaje depun eforturi pentru 
punerea la punct a instalațiilor 
aferente acestui grup. în ve
derea încheierii probelor si 
dării lui în exploatare în cel 
mai scurt timp Pînă în pre
zent. grupul a furnizat siste
mului energetic național peste 
12 milioane kWh. După intrarea 
în funcțiune a acestui bloc 
energetic. Centrala termoelec
trică de la Rovinari va atinge o 
putere instalată de 1 390 MW, 
devenind astfel cea mai mare 
din țară.

la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, astă, 
în țara noastră președintele Republicii Arabt 

Mohammed Anwar El Sadat
BUN VENIT ÎNALTULUI OASI

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceauș 
la București președintele Republicii Arabe Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, care r 
prietenie in țara noastră.

Președinte al Republicii Arabe E- 
gipt si personalitate marcantă a vie
ții politice internaționale, Moham
med Anwar El Sadat s-a născut la 
25 decembrie 1918 în localitatea Mit 
Abul Kom, din Egiptul de 
Jos.

A absolvit ca ofițer 
cademia militată in 
Ca militant pentru inde
pendența patriei sale a 
fost arestat și. ulterior, o- 
bligat să părăsească arma
ta. Reintegrat in armată in 
1950. a luat parte activă la 
toate acțiunile pentru răs
turnarea regimului monar
hic și proclamarea repu
blicii. în 1952 s-a aflat 
printre ofițerii care au con
stituit Consiliul Revoluției 
Si a coordonat activitatea 
organizației „Ofițerii 
beri".

în primul guvern al 
publicii Egipt, format 
Gamal Abdel Nasser, a 
ținut funcția de ministru 
de stat, apoi de secretar 
general a) Uniunii Națio
nale — partidul de guver- 
nămint din acea perioadă.

Ales președinte al Adu
nării Naționale la 22 iulie 
1960, Anwar El Sadat a 
prezidat, la 23 iulie 1961, 
Comisia de pregătire a 
Congresului Forțelor Popu
lare. insărcinată cu redac
tarea Constituției.

în 1962 a fost numit 
membru al Consiliului Pre
zidențial și tot in același 
an, vicepreședinte al re
publicii. în anul 1968 de
vine membru al Comitetu
lui Central al Uniunii So
cialiste Arabe și apoi mem
bru al Comitetului Executiv 
al U.S.A. în prezent este președinte 
al Uniunii Socialiste Arabe.

Ales președinte al republicii după 
moartea lui Gamal Abdel Nasser, la 
7 octombrie 1970, Mohammed Anwar 
El Sadat este reales în această func
ție la 16 septembrie 1976, pentru un 
nou mandat de șase ani.

Sub conducerea președintelui An
war El Sadat au fost inițiate efor
turi deosebite în vederea realizării 
unor obiective importante pentru 
dezvoltarea țării, pentru consolida
rea independentei sale economice. 
Actualul plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale (1976—1980) 
prevede un volum de investiții de 
peste 8 miliarde lire.1 pe baza valo
rificării resurselor naturale ale tării.

înscriindu-se tn cadrul politicii 
promovate cu consecvență și princi
pialitate de partidul și statul nostru 
pe plan extern, vizita președintelui 
Mohammed Anwar El Sadat in 
România reprezintă, fără îndoială, 
un moment important în relațiile 
tradiționale de prietenie dintre țări
le și popoarele noastre. Ea va fi a 
cincea întilnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sa
dat. cele anterioare desfășurindu-se 
într-o ambiantă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere, caracteristică re

Suprem

lațiilor româno-egiptene, sub sem
nul hotărlrii comune de a extinde și 
aprofunda raporturile bilaterale pe 
tărim politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural, de a identifica

sfere și modalități concrete de coo
perare reciproc avantajoasă. Con
vorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar EI Sadat, înțe
legerile convenite și documentele 
semnate cu aceste prilejuri au ridi
cat pe o treaptă superioară legătu
rile tradiționale româno-egiptene 
care se dezvoltă pe fundamentul so
lid. trainic, ai respectării cu strictețe 
a principiilor egalității, independen
tei și suveranității naționale, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței. neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. al respectării dreptului fiecă
rui popor de a hotărî singur asupra 
căii dezvoltării sale economice și 
politice.

Vizitele reciproce ale celor doi

Astâzi, în jurul orei 15, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul interna
țional București-Otopeni ceremonia sosirii președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, care, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, va face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

șefi de stat, car.
presie grăitoare _ ___ . .
dintre popoarele și țările noastre, a 
solidarității în lupta antiimperialistă, 
pentru progres social și o lume mai 

dreaptă și mai bună, au dat 
de fiecare dată noi per
spective atît colaborării ro
mâno-egiptene pe multiplu 
planuri, cit și conlucrării 
in viața internațională in 
folosul cauzei păcii, destin
derii și înțelegerii între na
țiuni, pentru rezolvarea ma
rilor probleme care con
fruntă omenirea, pentru re
glementarea justă și dura
bilă a situației din Orientul 
Mijlociu.

România — după cum se 
știe — se pronunță și acțio
nează in direcția soluționă
rii politice a situației din 
Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, a 
rezolvării problemei po
norului •- ----
tormitat 
legitime :
crearea 
nian li 
— a as 
ței și s 
țărilor • 
realizar "
și train__  Ui,
l-ar avea convocarea Con
ferinței de Ia Geneva cu 
participarea tuturor statelor 
interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberaraa 
Palestinei, precum și creș
terea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în soluțio
narea conflictului din 
entul Mijlociu. •

Poporul român își exprimă 
vingerea că vizita ------
hammed Anwar 1 
nia. convorbirile 
cu președintele 
vor contribui la f 
colaborării și sc 
egiptene, a stime 
tre țările și pop 
deschide noi orii 
prietenie și coial 
și conlucrării celor doua țari pe . 
mondial, pentru crearea unui climat 
de pace și securitate, de largă coope
rare internațională.

întîmpinîndu-1 cu sentimente de 
stimă și prietenie pe Înaltul oaspete 
egiptean, poporul nostru ii adresează 
tradiționala urare : „Bun venit pe 
păminlul României
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Mo-

c
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

între cetățenii Republicii Socialiste România
Vă rog să-mi permiteți ca. din în

sărcinarea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, să prezint Marii 
Adunări Naționale Proiectul de lege 
privind normele de adresare între 
cetățenii patriei noastre.

Elaborat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, acest act legislativ este me- 

■ nit să consfințească și să instaureze 
o normă generală de adresare care 
să reflecte cu putere de simbol 
transformările uriașe, profund revo
luționare ce âu avut loc în patria 
noastră atît sub raport politic, eco
nomic, social-cultural, cît și sub ra
portul relațiilor sociale, de tip nou, 
statornicite între oameni.

Poziția nouă a oamenilor muncii, 
aceea de proprietari ai tuturor bo
gățiilor țării, de producători, și be
neficiari ai bunurilor materiale șl 
spirituale, trebuie să se reflecte și > 
în normele noi de adresare intre 
membrii societății, să fie corespun
zătoare caracteristicilor esențiale care 
definesc superioritatea societății 
noastre socialiste.

Raporturile de egalitate deplină, 
reală și autentică a tuturor cetățeni
lor țării, indiferent de naționalitate 
sau sex. de profesie, funcție sau 
atribuții, precum și procesul de adîn- 
cire, neîntreruptă a democrației so
cialiste. muncitorești impun moda
lități noi, generalizate, de manif-rs- 

, țări ale respectului reciproc între oa
meni. în aceste norme regăsim. în

același timp, sintetizate tradiții ale 
luptei noastre pentru înlăturarea 
vechilor rînduieli de inegalitate și 
inechitate, de exploatare, înlocuin- 
du-le cu relațiile bazate pe respect, 

, pe muncă, pe demnitate, pe omenie, 
încă în anul 1848, revoluționarii 

români se adresau unii altora prin 
.„frate", noțiune care exprima Înfră
țirea în luptă a tuturor patrioților 
pentru libertate și egalitate. Comu
niștii români, continuatorii fideli ai 
celor mal glorioase tradiții ale po
porului nostru. în condițiile ilegali
tății, în închisori, socoteau că a te 
adresa cu „tovarăș" însemrta a-ți 
manifesta poziția politică. încrederea 
în puterea unită a proletariatului. în 
comunism. - ■
generalizat 
năzuințelor 
citoare. ale 
mod firesc
ma comunitatea de idealuri, devota
mentul nețărmurit față de partid, de 
cauza comunismului. Tocmai pentru 
a exprima desprinderea, pentru tot
deauna. de vechea orânduire și ve
chile concepții, noul proiect, defineș
te. intr-un spirit politic înaintat, mo
dalitățile de adresare între oameni.

Aceste temeiuri politice, economi
ce. juridice și morale determină ne
cesitatea prezentării proiectului de 
lege spre aprobare la înaltul forum 
legislativ. Prin el se instituie ca for
mă generală de adresare „tovarăș" 
sau „tovarășă" în relațiile de mun
că, de serviciu, ca și în raporturile

Cuvîntul „tovarăș" s-a 
apoi, odată cu triumful 
fierbinți ale clasei mun- 
poporului, devenind în 
unicul mod de a expri-

cu unitățile, Instituțiile din toate do
meniile de activitate, cu organele și 
organizațiile de stat sau obștești.

In același timp, pentru relații mal 
generale, adresarea cu „cetățean" 
sau „cetățeană" corespunde, de ase
menea, cu sentimentele de stimă și 
respect reciproc ce trebuie să se 
manifeste între toți cetățenii.

Tot la recomandarea Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, se 
prevede în această reglementare le
gală Înlocuirea oficială a noțiunilor 
de „salariat" sau „angajat" cu no
țiunile de „oameni ai mimcii' 
„personal muncitor", 
acestor noțiuni este o 
obiectivă, impusă de 
structurale ce au intervenit în țara 
noastră în domeniul relațiilor de pro
ducție, al poziției noi a oamenilor 
muncii în procesul de producție și 
în Societate, de tendințele de dispa
riție a deosebirilor esențiale între 
munca fizică și intelectuală, de creș
terea nivelului general de 
politică, culturală și de 
socialistă.

Iată de ce apreciem că 
legislativ de o deosebită importanță 
politică reflectă marile Împliniri, ale 
României socialiste pe plan econo
mic, pe plan politic și social și pro
movează cu consecvență raporturile 
noi dintre oameni în societatea ro
mânească contemporană.

în lumina acestor considerații, pro
pun Marii Adunări Naționale adop
tarea proiectului de lege.

__  1“ sau 
înlocuirea 
necesitate 

schimbările

pregătire 
conștiință

acest act

Raportul comisiilor permanente
Comisia constituțională și juridică 

și Comisia pentru învățămint, știință 
și cultură ale Marii Adunări Națio
nale — se spune în raport — au con- 
sțatat că proiectul de lege supus dez
baterii, consacrînd pe cale legislativă 
folosirea de către cetățenii Republi
cii Socialiste România a formei de 
adresare „tovarăș" sau „tovarășă" în 
raporturile de muncă și de serviciu, 
cu unitățile economice, sociale, cul
turale și de stat, precum și cu orga
nizațiile de masă și obștești, dă ex
presie relațiilor de tip nou dintre 
cetățenii patriei și izvorăște din ideea . 
că în societatea noastră socialistă e- 
galitatea, colaborarea și stima re-

ciprocă stau la baza activității lor. 
Același scop îl urmărește prevederea 
privitoare la utilizarea facultativă a 
formei de adresare „cetățean" și 
„cetățeană".

Comisiile au subliniat, totodată, că 
reglementarea prin lege a folosirii 
noțiunilor de „oameni ai muncii" sau 
de „personal muncitor" în locul celor 
de „angajat" sau „salariat" reflectă 
pe planul relațiilor din cadrul uni
tăților socialiste și dintre cetățeni 
profunde transformări social-econo
mice intervenite în procesul constru
irii socialismului, faptul că oamenii 
muncii sint deopotrivă proprietari ai 
mijloacelor de producție, producă-

tori si beneficiari a tot ce se pro
duce în statul nostru socialist.

Considerind că reglementarea pro
pusă are o deosebită importanță po
litică și reflectă cu fidelitate conținu
tul nou al atitudinii cetățenilor țării 
noastre față de tovarășii lor de mun
că, față de colectivele din care fac 
parte și față de societate, în confor
mitate cu cerințele etapei actuale da 
dezvoltare, comisiile avizează favora
bil, în unanimitate, proiectul de lege 
privind normele de adresare în re
lațiile dintre cetățenii Republicii So
cialiste România.

din industrie, construcții și transporturi
Așa cum vă este cunoscut, primul 

Congres al consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții și 
transporturi, care a avut loc între 
11—13 iulie 1977, a hotărît instituțio- 
nalizarea acestui congres, precum și 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții si 
transporturi, organisme larg repre
zentative ale clasei muncitoare, crea
te din inițiativa și la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

în acest scop, a fost elaborat Pro
iectul de lege privind Congresul con
siliilor oamenilor muncii si Consi
liul Național al Oamenilor Muncii

din industrie, construcții și transpor
turi, care a fost aprobat în principiu 
în ședința de constituire a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii.

Proiectul, pus la dispoziția dum
neavoastră din vreme, constituie ex
presia, pe plan legislativ, a politicii 
partidului și statului nostru de afir
mare cu tot mai multă putere a ro
lului conducător al clasei muncitoare 
în opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de per
fecționare necontenită a activității 
consiliilor oamenilor muncii, a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii, de înfăptuire a autoconducerii 
muncitorești.

Prin proiect se Înființează Congre
sul consiliilor oamenilor muncii —

care se întrunește o dată la cinci ani 
pentru a dezbate și hotărî asupra 
problemelor fundamentale ale dez
voltării economico-sociale — si Con
siliul Național al Oamenilor Muncii 
— care, în perioada dintre congrese, 
conduce activitatea consiliilor oame
nilor muncii — stabilindu-se, totoda
tă, rolul, sarcinile și atribuțiile aces
tor organisme.

Proiectul de lege ■ fost examinat 
de către comisiile permanente com
petente ale Marii Adunări Naționale 
și avizat favorabil în unanimitate, în 
forma în care vă este prezentat.

în lumina acestor considerațiunl, 
eînteți rugați, stimați tovarăși depu
tați, să adoptați acest proiect de lege.

LEGEA
privind normele de adresare între cetățenii

Republicii Socialiste România
Ținînd seama de profundele trans

formări social-economice care au a- 
vut loc în țara noastră în procesul 
sdifieării socialismului, de faptul că 
oamenii muncii sînt deopotrivă pro
prietari ai mijloacețor de producție, 
producători și beneficiari a tot ceea 
ce se produce în societatea noastră, 
că între toți cetățenii patriei s-au 
statornicit relații de tip nou, bazate 
pe egalitate, colaborare și stimă reci
procă, fiind lichidată pentru totdeau
na asuprirea și exploatarea omului 
de către om,
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Cetățenii Republicii So
cialiste România vor folosi în relați
ile de muncă și de serviciu, in rapor
turile cu unitățile economice, social- 
culturale, cu organele administrației 
și celelalte organe de stat, cu orga
nizațiile de masă și obștești forma 
de adresare „tovarăș" sau „tovarășă".

De asemenea, se poate folosi și 
forma de adresare „cetățean" sau 
„cetățeană".

Art. 2..— Pentru exprimarea ra
porturilor dintre unitatea socialistă 
și membrii colectivului de muncă din 
acea unitate sau pentru a desemna 
colectivul de muncă dintr-o unitate 
se vor folosi, indiferent de domeniul, 
natura activității ori de serviciul sau

funcția îndeplinită, noțiunile de „oa
meni ai muncii" sau „personal mun
citor" in locul noțiunilor de „anga
jați" sau „salariați".

Art. 3. — Sindicatele, organizațiile 
de tineret si de femei, precum si ce
lelalte organizații de masă și obștești 
sînt chemate să desfășoare, in vede
rea asigurării respectării dispozițiilor 
legii, o largă activitate politico-edu- 
cațivă în rîndul tuturor cetățenilor 
țării.

Organele de stat, instituțiile de în- 
vățămînt și social-culturale, toate 
unitățile socialiste sînt obligate să ia 

amăsuri pentru aplicarea Întocmai 
prevederilor prezentei legi.

Din cuvîntul participanților la dezbateri

LEGEA
privind Congresul consiliilor oamenilor

muncii și Consiliul Național al Oamenilor
• •

Muncii din industrie, construcții
și transporturi

în cuvîntul său, deputatul Qu|ț|j> 
tru Bălan a spus: In numele tu* 
turor oamenilor muncii din județul 
Brăila, exprim totala adeziune la 
Proiectul de lege privind normele de 
adresare în relațiile între, cetățenii 
Republicii Socialiste România, adop
tat de Plenara C.C. al P.C.R. si supus 
dezbaterii sesiunii noastre.

Ne este limpede tuturor că nu 
este vorba aici de un simplu aspect, 
de formulare, ori doar de o modali
tate de adresare, ci de o problemă 
de mult mai amplă rezonantă — po
litică. socială si educativă — pe care 
conducerea partidului o pune în fata 
tării, a tuturor cetățenilor.

Proiectul de lege supus astăzi dez
baterii are la bază esența umanis
mului revoluționar, așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe temeiul 
principiilor eticii si echității socia
liste. Este, de altfel, un titlu de mîn- 
drie pentru noi toti de a aminti, si 
cu acest prilej, rolul determinant al 
secretarului nostru 
dului în elaborarea 
echității socialiste, 
drului principial de 
toate domeniile.

Discutînd despre
— a continuat vorbitorul 
nare necesar să insist asupra nece
sității de a înțelege că generalizarea 
apelativului de tovarăș — cuvînt 
ce-si are locul printre drepturile cu
cerite ale egalității si demnității — 
are o semnificație mult mai bogată ; 
ea se constituie, practic. într-un fac
tor de propagare a noilor relații care 
se cer încetățenite între toti comu
niștii. între toti activiștii de partid si 
de stat. între toti oamenii muncii.

Sînt. de asemenea, de acord intru 
totul cu precizarea de a se folosi, 
indiferent de domeniu, de natura ac
tivității. de serviciu ori de funcția 
îndeplinită, noțiunile de ..oameni ai 
muncii" sau ..personal muncitor". A- 
ceasta este cu atît mai necesar cu 
cit muncitorul, mecanizatorul, coope
ratorul. educatoarea. învățătorul sau 
profesorul, medicul sau omul de 
stiintă fac parte Integrantă, nemij
locită. din colectivități de oameni ai 
muncii. Introducerea unor asemenea 
noțiuni exprimă mai exact realita
tea noastră socialistă.

Ca om care muncește într-o mare 
întreprindere socialistă, la Filatura 
Oltenița din județul Ilfov — a spus 
în cuvîntul

general al narti- 
Codului eticii si 
in 'stabilirea ca- 
comnortament în

aceste probleme 
mi se

său deputata Țy({ora
am deprins nu numaiȘerbu - 

obiceiul de 
cu cuvîntul ____ ____
râtul sens al acestui cuvînt. El ex
primă fidel si în mod iust relațiile 
de muncă din societatea noastră, so
cietate 
poziția 
loacele

a mă adresa oamenilor 
..tovarăș*1, dar si adevă-

în care noi sîntem egali prin 
pe care o avem fată de mij- 
de producție si prin întreg

ansamblul de raporturi tnterumane. 
consfințite în Constituția tării. No
țiunea de ..tovarăș" definește, tot
odată. raporturile noi din societatea 
românească de astăzi, exprimă lupta 
comună pentru aceleași idealuri, sin
tetizează cerințele etice ale respec
tului si sprijinului reciproc, care stau 
la baza relațiilor dintre membrii 
marii noastre familii socialiste.

Mă simt mindră cind mi se spune 
„tovarășă", pentru că acest cuvînt a 
răzbătut în cele mai grele clipe ale 
luptei desfășurate in ilegalitate de 
comuniști, pentru triumful aspira
țiilor de libertate si progres social 
ale ponorului român. Acest cuvînt a 
răsunat ca o Înflăcărată chemare si 
a unit masele în marile bătălii re
voluționare. pentru înlăturarea ex
ploatatorilor. a domnilor, pentru cu
cerirea puterii politice de către clasa 
muncitoare, pentru făurirea destinu
lui nou. socialist, al patriei noastre. 
Sensul nobil al acestui cuvînt îmi dă 
deplina înțelegere a faptului că fac 
parte dintr-o societate unită prin, 
conștiința solidarității sale fată de 
răspunderile comune născute în pro
cesul edificării socialismului si co
munismului ne pămîntul românesc. 
El ne arată locul fiecăruia în socie
tatea de astăzi, ca oameni ai muncii, 
liberi si stăpâni pe soarta lor. egali 
în drepturi și datorii, care — vorbesc 
acum ca femeie — se bucură de o 
viată demnă, de condiții dintre cele 
mai bune pentru afirmarea propriei 
personali tăti.

Deputatul ștefan Ștefănescu 
a subliniat că transformările revo
luționare petrecute în societatea ro
mânească după 23 August 1944. schim
bările ce au avut loc in relațiile de 
producție. în relațiile sociale »-au 
repercutat si în domeniul limbii. Ter
meni cu caracter apelativ, legați de 
structuri socio-economice perimate — 
a arătat vorbitorul — s-au degradat, 
relațiile de tip nou. statornicite între 
cetățenii patriei noastre, bazate pe 
egalitate, colaborare si stimă recipro
că. au reactivat, au înnobilat si âu 
dat caracter de generalitate unor 
termeni care exprimă mai exact ra
porturile dintre cetățeni în procesul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

Astăzi, cuvîntul de tovarăș, tovară
șă. ne lingă semnificația de persoană 
considerată în raport cu alta de care 
este legată prin idei, aspirații comu
ne. prin lupta pentru aceeași cauză, 
a devenit un apelați* un termen de 
adresare general folosit de oamenii 
muncii marcînd angajarea lor la 
opera de edificare a noii societăți.

Adaug că relațiile sociale noi. sta
tornicite în tara noastră, fac desuet 
termenul de angajat, ca si ne cel de 
salariat, proprii unei orânduiri socio- 
economice depășite si impun folosi-

rea noțiunilor de „oameni ai mun
cii" și. respectiv, „personal mun
citor".

Conștient de semnificația politică 
ne care o au normele de adresare 
in relațiile dintre cetățenii Republi
cii Socialiste România. în climatul 
de egalitate si demnitate impuse d* 
opera ne care o realizăm, voi vota 
cu toată convingerea proiectul de 
lege, elaborat din inițiativa secreta
rului general al partidului.

Consider că propunerile formulate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al partidului, pro
puneri aprobate de reprezentanții 
clasei muncitoare, de plenara C.C. al 
P.C.R., reflectă in cei mai înalt grad 
realitățile actuale si tendințele de 
dezvoltare ale societății românești, 
relațiile noi din cadrul acesteia, mo
tiv pentru care, ca unul din repre
zentanții tineretului în forumul le
gislativ. le susțin din toată inima, 
a spus deputata Uliana Mihuț.

Apreciez că utilizarea noțiunilor de 
.oameni ai muncii", ..personal mun
citor". consacrînd aceste realități si 
definind în mod științific poziția oa
menilor muncii în societatea noastră, 
evidențiază cu claritate drepturile si 
îndatoririle care le revin în această 
calitate. în același timp, ca membru 
al Uniunii Tineretului Comunist", do
resc să subliniez că înțelegem sarci
nile sporite ce revin organizațiilor 
noastre pentru educarea tineretului 
în spiritul atitudinii înaintate fată de 
muncă si avutul obstesc. pentru for
marea unor colective capabile să ac
ționeze în acest spirit, să-si aducă 
contribuția integrală si responsabilă 
la dezvoltarea economică «1 socială 
a patriei.

într-o societate în care au dispărut 
diferentele esențiale sub raportul 
nronnetătii. retribuției, al raportului 
dintre munca fizică si intelectuală, 
dintre sat si oraș. în care se formea
ză si se dezvoltă un om nou. cu o 
conștiință înaintată, relațiile cotidiene 
dintre oameni au căpătat un conți
nut nou. oare impune utilizarea unor 
cuvinte care să reflecte în mod adec
vat aceste transformări înnoitoare. 
Cuvîntul „tovarăș" are sensuri revo
luționare si pe deplin umane, culti- 
vînd între membrii societății spiritul 
de egalitate si demnitate, conștiința 
unității de teluri si interese, a nece
sității luptei si muncii pentru înfăp
tuirea acestora, pentru continua pro
pășire a României.

Pentru noi. tinerii, acest cuvînt 
este expresia consecventei spiritului 
revoluționar si. in același timp, o 
expresie a respectului pe care îl da
torăm înaintașilor, care au luptat 
pentru ca în societatea noastră să 
triumfe noi raporturi între oameni, 
de egalitate, colaborare si ajutor 
reciproc.

Dezvoltarea democrației socialiste, 
lărgirea cadrului de participare a 
clasei muncitoare, a întregului popor 
la făurirea conștientă a propriului 
său destin, la conducerea societății, 
perfecționarea continuă a activității 
consiliilor oamenilor muncii și a 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii constituie o preocupare per
manentă a partidului și statului.

Pentru a asigura înfăptuirea Pro
gramului partidului de dezvoltare tot 
mai accentuată a formelor democra
ției directe, de afirmare cu mai mul
tă putere a rolului conducător al cla
sei muncitoare în întreaga operă de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism,
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta legș.

Art. 1. — Se Instituie Congresul 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții și transporturi, cel 
mai reprezentativ forum democratic 
al clasei muncitoare, in dubla sa ca
litate de proprietară a mijloacelor de 
producție și producătoare a bunurilor 
materiale.

Congresul consiliilor oamenilor 
muncii dezbate problemele funda
mentale ale dezvoltării economiei, 
căile și mijloacele de înfăptuire a 
sarcinilor cuprinse în Programul 
partidului, in planul național unic de 
dezvoltare economică și socială, a 
perfecționării autoconducerii munci
torești, precum și a dezvoltării con
tinue a muncii și conducerii colec
tive.

Art. 2. — La lucrările Congresului 
consiliilor oamenilor muncii participă 
reprezentanți ai consiliilor oamenilor 
muncii din .unitățile industriale, de 
construcții și transporturi, membrii 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, activiști de partid, reprezen
tanți ai tmor ministere și alte orga
ne centrale de stat și obștești.

Congresul consiliilor oamenilor 
muncii se întrunește o dată la cinci 
ani și se convoacă de Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii.

Normele de reprezentare Ia congres 
se stabilesc de Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii.

Art. 3. — în realizarea sarcinilor ce 
îl revin, Congresul consiliilor oame
nilor muncii adoptă hotărîri obligato
rii pentrp toate organele de conduce
re colectivă ale ministerelor, centra
lelor, întreprinderilor și celorlalte u- 
nități din industrie, construcții și 
transporturi.

Art. 4. — Pentru conducerea, în
drumarea și controlul activității con
siliilor oamenilor muncii in perioada 
dintre două congrese se organizează 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, ca organ de largă reprezen
tare cu activitate permanentă.

Art. 5. — Președintele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii este a- 
les de Congresul consiliilor oameni
lor muncii.

Art. 6. — Consiliul Național al Oa
menilor Muncii are următoarele atri
buții principale :

a) organizează aplicarea și contro
lează îndeplinirea hotârîrilor Congre
sului consiliilor oamenilor muncii ;

b) analizează planurile anuale și 
de perspectivă privind dezvoltarea 
industriei, construcțiilor și transpor
turilor. Stabilește măsurile necesare 
înfăptuirii in Cele mai bune condiții 
de către consiliile oamenilor muncii 
din unitățile economice șl consiliile 
de conducere ale ministerelor, a pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială, a sarcinilor ce 
revin acestora din hotărîrile de partid 
și legile țării, urmărind creșterea efi
cienței economice a întregii activi
tăți, gospodărirea cu eficiență maxi
mă a fondurilor fixe și mijloacelor 
financiare încredințate, îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă din 
întreprinderi, sporirea avuției națio
nale și, pe această bază, ridicarea 
permanentă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce mun
cesc ;

c) dezbate și se pronunță asupra 
proiectelor de acte normative referi
toare la organizarea unităților so
cialiste, la activitatea organelor de 
conducere colectivă ale ministerelor, 
centralelor industriale și întreprinde
rilor, precum și asupra altor proiecte 
care privesc perfecționarea activită
ții unităților industriale, de construc
ții și de transporturi ;

d) asigură orientarea șl conducerea 
unitară a activității consiliilor oame
nilor muncii din centrale, întreprin
deri și alte unități economice, a con
siliilor de conducere ale ministerelor 
pentru dezvoltarea în continuare a 
muncii și conducerii colective, îm
bunătățirea stilului și metodelor de 
muncă, promovarea criticii și auto
criticii, creșterea responsabilității tu-

turor membrilor consiliului în reali
zarea sarcinilor ce le revin ;

e) îndrumă activitatea adunărilor 
generale ale oamenilor muncii în ve
derea participării organizate a mase
lor largi ale celor ce muncesc la con
ducerea activității economico-sociale 
din unități și pentru exercitarea de 
către aceștia a unui control eficient 
asupra organelor de conducere, urmă- 
rindu-se stimularea inițiativei crea
toare a colectivelor de muncă și a- 
tragerea lor la soluționarea probleme
lor majore ale întreprinderii, precum 
și creșterea continuă a conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii.

Art. 7. — Consiliul Național al Oa
menilor Muncii este alcătuit din :

a) consiliile de conducere ale:
— Ministerului Minelor, Petrolului 

și Geologiei ;

tărănimi si
4 4

Primul Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, care a 
avut loc între 18—20 aprilie 1977, a 
hotărît, la inițiativa și propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, instituirea Con
gresului consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi și Consiliului Națio
nal al Agriculturii, organisme repre
zentative ale tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, menite să reali
zeze o cît mai bună coordonare a 
întregii activități din acest domeniu.

Pentru transpunerea pe plan legis
lativ a acestei hotărîri. «-a întoc-

Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism Sta
bilește măsuri pentru perfecționarea, 
în toate domeniile vieții economice 
si sociale, a cadrului organizatoric 
care să asigure participarea activă a 
maselor de oameni ai muncii la 
elaborarea si înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare 
echilibrată a economiei, 
zare rațională a forțelor 
tie pe teritoriul tării.

în scopul asigurării 
sarcinilor si obiectivelor 
pentru agricultură prin 
partidului si hotărîrile ~ __
al XI-lea al partidului, este necesară 
crearea unor organisme reprezenta
tive ale oamenilor muncii din agri
cultură. care să dezbată si să con
tribuie la fundamentarea si definiti
varea proiectelor planurilor anuale 
și de perspectivă de dezvoltare eco- 
nomico-socială. precum si a progra
melor de îndeplinire ale acestora.

Pentru înfăptuirea politicii parti
dului in domeniul agriculturii. în 
vederea realizării unei agriculturi 
moderne, de mare randament si pen
tru îndeplinirea hotărârilor adoptate 
la primul Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii țărănimi,
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se instituie Congresul 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii tă
rănimi. forumul suprem al agricultu
rii din Republica Socialistă România.

susținută si 
de reparti- 
de produc-

Energiei Electrice ; 
Industriei Metalur-

Industriei Construc-

— Ministerului
— Ministerului 

gice ;
— Ministerului 

țiilor de Mașini ;
— Ministerului Industriei Chimice ;
— Ministerului Industriei Ușoare ;
— Ministerului Economiei Fores

tiere și Materialelor de Con
strucții;

— Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ;

— Ministerului Construcțiilor 
dustriale ;

— Departamentului Industriei 
mentare ;

— Departamentului Aviației 
vile ;

b) Comitetul Executiv al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din 'România;

In-

Ali-

Ci-

mit Proiectul de lege privind Con
gresul consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi șl Consiliul Național 
al Agriculturii.

Potrivit prevederilor proiectului de 
lege, congresul, for suprem al agri
culturii din Republica Socialistă 
România, de largă reprezentare de
mocratică, asigură participarea di
rectă a oamenilor muncii din agri
cultură la elaborarea și adoptarea 
hotârîrilor privind dezvoltarea con
tinuă a agriculturii, creșterea pro
ducțiilor agricole și ridicarea bună
stării țărănimii, dezbate problemele 
fundamentale de înfăptuire a aces
tora.

De asemenea, stabilește rolul, com-

c) Consiliul Organizării Economl- 
co-Sociale ;

d) Consiliul ______ _
Muncitoresc al Activității 
și Sociale ;

e) reprezentanți ai :
— Comitetului Central 

Tineretului Comunist
— Consiliului Național 

lor ;
f) 301 muncitori și maiștri, membri 

ai consiliilor oamenilor muncii, aleși
. o dată la cinci ani în adunări ale re

prezentanților oamenilor muncii p® 
județe și municipiul București, potri
vit normelor stabilite de Consiliul 
Național.

Membrii Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii prevăzuți la litera 
,,e“ sînt desemnați de conducerile co
lective ale organizațiilor respective 
pe o perioadă de cinci ani.

Membrii Consiliului Național pot fi 
revocați de către organele care i-au 
desemnat.

Art. 8. — Consiliul Național al Oa
menilor Muncii își desfășoară activi
tatea în plen și pe comisii.

Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii are următoarele comisii :

a) Comisia pentru problemele 
muncii și conducerii colective ;

b) Comisia pentru problemele acti
vității polițico-educative ;

c) Comisia pentru nivel de trai, 
condiții de muncă și probleme so- ■ 
ciale.

în timpul lucrărilor In plen, Consi
liul Național poate să-și desfășoare 
activitatea și pe secțiuni.

Art. 9. — Componența comisiilor se 
aprobă de Consiliul Național al Oa
menilor Muncii.

Art. 10. — Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii are un Birou Exe
cutiv alcătuit din 43 persoane ;

— președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii ;

— 6 vicepreședinți ;
— 1 secretar ;
— 35 membri.
Componența Biroului Executiv se 

aprobă de Consiliul Național al Oa
menilor Muncii.

Arț. 11. — Biroul Executiv condu
ce întreaga activitate In perioada 
dintre ședințele plenare ale Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii și 
asigură îndeplinirea hotârîrilor aces
tuia.

Art. 12. — Consiliul
Oamenilor Muncii se ____ , _
dată pe an și ori de cite ori este ne- < • 
voie și lucrează valabil în prezența 
a cel puțin două treimi din numărul 
membrilor săi.

Biroul Executiv se Întrunește o dată 
pe semestru și ori de ‘ 
nevoie.

Hotărîrile Consiliului 
Oamenilor Muncii șl 
Executiv se adoptă, prin vot deschis, 
cu majoritatea membrilor lor.

Art. 13. — Hotărîrile Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii sînt 
obligatorii pentru toate organele de 
conducere colectivă din ministere, 
centrale, întreprinderi și alte unități 
socialiste din industrie, construcții și 
transporturi. ’

LEGEA

al 
nroble- 
politicii

Central de Control
Economice

al Uniunii 

al Femei-

Național al 
întrunește o

cîte ori esta

Național al 
ale Biroului

i

înfăptuirii 
stabilite 

Programul 
Congresului

prin care se asigură participarea 
directă și efectivă a oamenilor mun
cii din agricultură la elaborarea si 
adoptarea hotărârilor Privind dezvol
tarea si modernizarea continuă a 
agriculturii, creșterea producțiilor 
agricole ei ridicarea bunăstării țără
nimii.

Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, 
întregii tărănimi dezbate 
mele fundamentale ale
agrare a partidului si statului, căile 
si mijloacele de înfăptuire 
nilor cuprinse în programul 
lui. în planul national unic 
voltare economică si socială.__ ___
fectionă’rli autoconducerii. precum si 
ale dezvoltării continue a muncii si 
conducerii colective.

Art. 2. — La lucrările Congresului 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste. aJ întregii tă
rănimi participă reprezentanți al 
consiliilor de conducere ale coopera
tivelor agricole de producție, consi
liilor oamenilor muncii din între
prinderile agricole de stat si din sta
țiunile pentru mecanizarea agricultu
rii. delegați ai comisiilor județene si 
comunale ale producătorilor agricoli 
din localitățile necooperativizate. 
membrii Consiliului Național al Agri
culturii. activiști de partid, oameni 
de știință si cadre didactice din în- 
vătămintul agricol, reprezentanți ai 
unor ministere si altor organe de stat 
Si obștești.

Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
întregii tărănimi se întrunește o dată 
la cinci ani si se convoacă de Con
siliul Național al Agriculturii.

a sarci- 
nartidu- 
de dez- 
ale per-

ponența și atribuțiile Consiliului Na
tional al Agriculturii — organ cu 
activitate permanentă — și reglemen
tează organizarea și atribuțiile comi
siilor producătorilor agricoli din lo
calitățile necooperativizate.

Proiectul de lege, pus din timp la 
dispoziția dumneavoastră, a fost exa
minat și avizat favorabil, in unani
mitate, de către comisiile perma
nente de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale in forma prezentată.

Drept urmare, sînteți rugați, tova
răși deputați, să adoptat! Proiectul 
de lege privind Congresul consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al Întregii tărănimi si Con
siliul Național al Agriculturii.

Normele de reprezentare la Con
gres se stabilesc de Consiliul Na
tional al Agriculturii.

Art. 3. — In cadrul Congresului 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii tă
rănimi îsi desfășoară lucrările Con
gresul Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, confe
rințele consiliilor oamenilor muncii 
din Întreprinderile agricole de stat, 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii si consfătuirea producă
torilor agricoli din localitățile ne
cooperativizate.

Art. 4. — Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi adoptă 
hotărîri obligatorii pentru toate or
ganele de conducere colectivă ale 
unităților, si organizațiilor de stat, 
cooperatiste si celelalte organizații 
obștești din domeniul agriculturii, 
pentru toti producătorii agricoli.

Art. 5. — Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi are. ca 
organ de largă reprezentare cu acti
vitate permanentă. Consiliul National 
al Agriculturii.

Consiliul National al Agriculturii 
asigură coordonarea si înfăptuirea, 
într-o concepție unitară, a acțiunilor 
si măsurilor necesare realizării pre
vederilor planului national unic 
dezvoltare economică si socială 
domeniul agriculturii si 
Îndeplinire a hotârîrilor 
consiliilor de conducere 
lor agricole socialiste, 
tărănimi.

de 
în 

aducerea la 
Congresului 
ale unităti- 
al întregii

(Continuare in pag. a IlI-a)
♦
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Art. 6. — Consiliul National al 
Agriculturii are următoarele atribu
ții principale :

a) organizează aplicarea si contro
lează îndeplinirea hotărîrilor de 
partid si a legilor tării cu privire la 
agricultură, precum si a hotărîrilor 
Congresului consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
intregii tărănimi;

bl analizează planurile anuale si 
de perspectivă, programele de dez
voltare a ramurilor și subramurilor 
din agricultură. Stabilește măsuri 
pentru înfăptuirea in cele mai bune 
condiții de către unitățile agricole

• socialiste si țărănime a sarcinilor ce 
le revin din planul national unic de

; dezvoltare economică si socială :
c) stabilește măsuri pentru folo

sirea judicioasă si integrală a fondu
lui funciar, utilizarea soiurilor de se-

• minte de mare randament, extin-
• derea raselor de animale de mare 

productivitate, aplicarea si perfecțio
narea tehnologiilor de producție in 
cultura plantelor si creșterea anima
lelor. organizarea științifică a pro
ducției si a muncii :

d) stabilește măsuri pentru folo
sirea integrală a capacităților de 
producție si a forței de muncă, reali
zarea investițiilor, creșterea efi-

i cientet economice a unităților agri-
• cole, sporirea contribuției agricultu

rii la satisfacerea nevoilor de con
sum ale populației, ale întregii eco
nomii naționale ;

e) analizează stadiul îndeplinirii 
planurilor de producție si economico- 
financiare pe ansamblul agriculturii

' si pe ramurile acesteia si adoptă 
măsurile necesare pentru îmbunătă-

• tirea continuă a activității de bro- 
; ductie si economice în toate unitățile

agricole, pentru realizarea si depă
șirea prevederilor de olan :

• > f) dezbate si se pronunță asupra
proiectelor de acte normative referi
toare la organizarea si functionarea 
unităților agricole socialiste, la acti
vitatea organelor de conducere colec-

• tivă ale acestora, precum si asupra 
altor proiecte care privesc perfec
tionarea activității in domeniul 
agriculturii ;

g) asigură orientarea si conducerea 
unitară a activității organelor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste pentru aplicarea permanentă 
a principiului muncii si conducerii 
colective. Îmbunătățirea stilului si 
metodelor de muncă, promovarea 
criticii și autocriticii, creșterea răs-

• punderii tuturor membrilor acestor 
organe in realizarea sarcinilor ce le 
revin.

Ari. 7. — Consiliul National al 
Agriculturii răspunde pentru activi
tatea desfășurată in fata Congresu-

• lui consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al întregii

- tărănimi.
Ari. 8. — Consiliul National al 

Agriculturii este alcătuit din :
a) Consiliul Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ;

b) consiliile de conducere ale :
— Ministerului Agriculturii sl In

dustriei Alimentare ;
— Departamentului Industriei Ali

mentare ;
— Departamentului Agriculturii de 

Stat;
— Departamentului îmbunătățiri

lor Funciare si Construcțiilor Agri
cole ;

c) Prezidiul Academiei de Științe
■ Agricole si Silvice :

dl consiliile oamenilor muncii ale :
— Centralei de exploatare a lu

crărilor de Îmbunătățiri funciare :
— Centratei pentru mecanizarea 

agriculturii si producției de utilaje 
pentru agricultură si industrie ali
mentară ;

— Centralei pentru legume sl 
fructe ;

— Centratei viei si vinului :
— Centralei de valorificare a ce

realelor si producerea nutrețurilor 
combjnate :

— Trustului inului, cinepii si bum
bacului :

e) Consiliul de administrație al 
Băncii pentru Agricultură si Indus
trie Alimentară ;

f) Comisia centrală a producători
lor agricoli din localitățile necoope- 
rativizate ;

g) Reprezentanți ai :
— Comitetului Central al Uniunii 

Tineretului Comunist ;
— Consiliului National al Fe

meilor ;
— Uniunii sindicatelor din agricul

tură si industrie alimentară :
— institutelor lnvătămîntului su

perior agricol ;
h) Oameni ai muncii care lucrea

ză direct in producția agricolă din 
cooperativele agricole de producție, 
întreprinderile agricole de stat, sta
țiunile pentru mecanizarea agricultu
rii. precum si producători agricoli din

, localitățile necooperativizate. potrivit 
normelor stabilite de Consiliul Na
tional al Agriculturii.

Membrii Consiliului National al 
Agriculturii prevăzuti la lit ,.g“ silit 
desemnați de conducerile colective 
ale organizațiilor respective pe o pe
rioadă de 5 ani.

Membrii Consiliului National al 
Agriculturii pot fi revocați de către 
organele care i-au desemnat

Art. 9. — Consiliul National al 
Agriculturii are un președinte si doi 
vicepreședinți.

Președintele Consiliului National 
al Agriculturii este primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, iar vicepreședinții sînt mi
nistrul agriculturii si industriei ali
mentare si președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Art. 10. — Consiliul National al 
Agriculturii se Întrunește o dată pe 
an si ori de cite ori este nevoie. 
Consiliul isi desfășoară activitatea in 

■ prezenta a cel puțin două-treimi din 
numărul membrilor săi.

Consiliul National al Agriculturii 
isi desfășoară activitatea in plen si 
pe comisii.

Numărul sl componenta comisiilor 
se stabilesc de Consiliul National al 
Agriculturii.

în timpul lucrărilor in plen. Con
siliul National al Agriculturii poate

• să-și desfășoare activitatea si ne 
secțiuni.

Art 11. — Consiliul National al 
Agriculturii are un birou executiv 
alcătuit din 92 persoane :

— președintele Consiliului National 
al Agriculturii ;

— 2 vicepreședinți ;
— 3 secretari ;
— 86 membri.
Componența Biroului executiv se 

aprobă de Consiliul National al 
Agriculturii.

Art. 12. — Biroul executiv conduce 
activitatea în perioada dintre ședin
țele Consiliului National al Agri
culturii si asigură Îndeplinirea hotă
rîrilor acestuia.

Biroul executiv se Întrunește o dată 
pe semestru si ori de cite ori este 
nevoie si lucrează in prezenta a cel 
puțin două treimi din numărul mem
brilor săi.

Ari. 13. — Consiliul National al 
Agriculturii și Biroul executiv adop
tă hotărîri prin vot deschis, cu ma
joritatea membrilor lor.

Art. 14. — In scopul creării cadru
lui organizatoric al participării di
recte a producătorilor agricoli din 
localitățile necooperativizate la sta
bilirea si aducerea la Îndeplinire a 
măsurilor de creștere a producției 
agricole, se constituie, pe lingă con
siliile populare comunale, comisii ale 
producătorilor agricoli.

Comisia comunală a producătorilor 
agricoli se compune din 9—15 mem
bri aleși pe doi ani si jumătate de 
adunarea producătorilor agricoli din 
localitățile necooperativizate.

Pentru conducerea activității între 
ședințe, comisia comunală alege un 
birou executiv format din 3—5 mem
bri. Președintele comisiei comunale 
este vicepreședintele biroului exe
cutiv al consiliului popular comunal.

Expunerea la Proiectul de lege privind Consiliul Organizării 
Economico-Sociale

Proiectul de lege privind Consiliul 
Organizării Economico-Sociale îm
bunătățește dispozițiile legale în vi
goare referitoare la acest important 
organ de partid și de stat, în scopul 
asigurării unei coordonări unitare a 
eforturilor privitoare la promovarea 
cu consecvență a formelor și meto
delor științifice de conducere și or
ganizare a tuturor domeniilor de ac
tivitate economică și socială.

Menționăm, în acest sens, că tn

LEGEA
privind Consiliul Organizării 

Economico-Sociale
Dezvoltarea economico-socială a 

tării impune promovarea consecven
tă a formelor și metodelor științi
fice de organizare si conducere a 
tuturor domeniilor de activitate. în 
funcție de schimbările cantitative si 
calitative ce intervin în viata so
cietății. de experiența dobîndită si 
de. sarcinile ce urmează să fie înde
plinite. în acest scop, pe baza hotă- 
rîrii Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român din iulie 1972, 
a fost înființat Consiliul Organizării 
Economico-Sociale.

înfăptuirea sarcinilor de dezvol
tare multilaterală a României socia
liste prevăzute în Programul parti
dului impune măsuri hotărîte pentru 
asigurarea conducerii și organizării 
științifice a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale si a unităților so
cialiste în strinsă corelare cu dez
voltarea proporțională a diferitelor 
sectoare economico-sociale.

în scopul asigurării unei coordo
nări unitare a tuturor eforturilor ce 
trebuie depuse pentru modernizarea 
în ritm rapid a economiei tării noas
tre. al ridicării pe o treaptă supe
rioară a preocupărilor pentru per
fecționarea conducerii și organizării 
întregii activități economice si so
ciale,

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Capitolul I

Dizpoziții generale
Art. 1 — Consiliul Organizării E- 

conomico-Sociale se organizează si 
funcționează ca organ de partid și de 
stat, sub conducerea directă a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român sl a Consiliului de 
Stat, avînd sarcina de a asigura în
făptuirea politicii partidului si sta
tului in domeniul organizării activi
tății economico-sociale. •

Art. 2 — Consiliul Organizării E- 
conomico-Sociale coordonează si în
drumă activitatea ce se desfășoară 
de către ministere, celelalte organe 
centrale si locale de stat în domeniul 
conducerii si al organizării științi
fice a producției si a muncii.

Consiliul Organizării Economico- 
Sociale îndrumă si controlează mo
dul de funcționare a organelor de 
conducere colectivă din ministere, 
celelalte organe centrale si locale de 
stat, din centrale industriale. între
prinderi si alte unităti socialiste. în 
vederea exercitării de către acestea 
a tuturor atribuțiilor legale, precum 
si pentru asigurarea unei conduceri 
eficiente, sporirea operativității în 
elaborarea deciziilor, atragerea lar
gă a oamenilor muncii la conducerea 
activității economice si sociale, adîn- 
cirea continuă a democrației socia
liste.

Art. 3 — Consiliul Organizării E- 
conomico-Sociale urmărește aplica
rea hotărîrilor de partid, a legilor sl 
decretelor din domeniul său de ac
tivitate.

Art. 4 — în îndeplinirea atribuții
lor sale. Consiliul Organizării Eco- 
nomico-Sociale conlucrează cu Con
siliul de Miniștri. De asemenea. Con
siliul Organizării Economico-Sociale 
lucrează direct cu organele centrale 
si locale de stat In rezolvarea proble
melor din domeniul său de activitate.

Consiliul asigură o largă consul

Comisia comunală se întrunește 
trimestrial si ori de rite ori este ne
voie. Comisia se convoacă de biroul 
său executiv.

Art. 15. — în județele unde func
ționează mai multe comisii comu
nale ale producătorilor agricoli se 
constituie, pe lingă uniunile iudetene 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție. comisii iudetene ale producă
torilor agricoli din localitățile ne
cooperativizate.

Comisia județeană a producătorilor 
agricoli se compune din 11—31 mem
bri desemnați, ne termen de 5 ani. 
de comitetul executiv al consiliului 
popular județean.

Pentru conducerea activității între 
ședințe, comisia județeană alege un 
birou executiv format din 5—9 
membri.

Președintele comisiei iudetene este 
unul dintre directorii generali 
adjunct! ai direcției generale pentru 
agricultură si industrie alimentară.

Comisia județeană se întrunește 
semestrial si ori de rite ori este ne
voie. Comisia se convoacă de biroul 
său executiv.

Ari. 16. — Pentru coordonarea si 
îndrumarea activității comisiilor iu
detene si comunale se instituie, pe 
lingă Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție. Comi
sia centrală a producătorilor agri
coli din localitățile necooperativizate.

Ari. 17. — Comisia centrală a pro
ducătorilor agricoli se compune din 
61 membri aleși ne o perioadă de 5 
ani. de către consfătuirea producăto
rilor agricoli din localitățile necoope
rativizate.

Președintele Comisiei centrale a 
producătorilor agricoli din localită

proiect sînt prevăzute sarcinile noi, 
de îndrumare și control ale Consi
liului Organizării Economico-Sociale. 
menite să asigure buna funcționare 
a organelor de conducere colectivă 
din unitățile socialiste, atribuțiile cu 
privire la organizarea științifică a 
producției și a muncii, îmbunătăți
rea activității cabinetelor de orga
nizare a producției și a muncii șl 
subordonarea lor față de Consiliul 
Organizării Economico-Sociale,' pre

tare si conlucrare cu organele de 
partid, precum si cu organizațiile de 
masă, pentru elaborarea propuneri
lor si măsurilor din domeniul său de 
activitate.

Capitolul II

Atribuții
Art. 5 — Consiliul Organizării E- 

conomico-Sociale acționează împreu
nă cu ministerele, celelalte organe 
centrale si locale de stat pentru 
perfectionarea conducerii, a organi
zării producției si a muncii în in
dustrie. construcții, transporturi, a- 
gricultură. circulația mărfurilor, pre
cum și în celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale.

Ari, 6 — Consiliul analizează mo
dul în care se desfășoară activitatea 
de organizare științifică a producției 
si a muncii in centrale industriale, 
întreprinderi si celelalte unităti eco
nomice ; analizează modul în care 
ministerele, celelalte organe centrale 
si locale se preocupă de perfectiona
rea conducerii și organizării produc
ției si a muncii în unitățile subordo
nate. precum și de modul cum a- 
cestea își îndeplinesc atribuțiile ce 
le revin In domeniul organizării.

Art. 7 — Consiliul aprobă Indicații 
metodologice si norme unitare ne
cesare perfecționării continue a ac
tivității din unitățile socialiste cu 
privire la :

a) dimensionarea unităților econo
mice ;

b) organizarea științifică a produc
ției si a muncii ;

c) atribuțiile compartimentelor de 
concepție, producție sl funcționale :

d) structurile organizatorice ale 
unităților fără personalitate juridică 
— uzine, fabrici, exploatări, secții, 
sectoare si altele similare — dacă 
pentru astfel de unităti nu s-au a- 
probat, prin decret, structuri organi
zatorice tip :

e) regulamente de organizare șl 
funcționare.

Art. 8 — Consiliul organizează, 
împreună cu ministerele, celelalte 
organe centrale si locale de stat, 
studierea, experimentarea, extinde
rea si generalizarea metodelor mo
derne de organizare : analizează pe
riodic rezultatele obținute ; sprijină 
ministerele in organizarea de între
prinderi model.

Art. 9 — Consiliul Organizării E- 
conomico-Sociale tace propuneri si 
ia măsurile care se impun — în li
mitele competentelor sale — pentru 
ca în unitățile socialiste activitatea 
economico-socială să fie cit mai ju
dicios organizată, pe baza principii
lor moderne de conducere. în scopul 
îmbunătățirii organizării comparti
mentelor de producție, concepție si 
funcționale si a relațiilor dintre a- 
cestea.

Consiliul Organizării Economlco- 
Sociale acționează pentru promova
rea în munca de organizare si con
ducere a unităților socialiste a me
todelor avansate de analiză, a tehni
cilor moderne de conducere si de 
organizare a producției și a muncii.

în întreaga sa activitate. Consiliul 
Organizării Econpmico-Sociaie se 
preocupă de folosirea cit mai judi
cioasă a cadrelor de specialitate de 
care disoune economia națională, de 
dimensionarea la strictul necesar a 

țile necooperativizate este adiunctul 
ministrului agriculturii si industriei 
alimentare care coordonează si răs
punde de activitatea de creștere a 
animalelor.

Comisia centrală a producătorilor 
agricoli din localitățile necooperativi
zate se întrunește o dată ne an si 
ori de cite ori este nevoie. Comisia 
se convoacă de biroul său executiv.

Comisia centrală alege biroul exe
cutiv compus din 11 membri. Pre- 
sedintelș biroului executiv este pre
ședintele Comisiei centrale a produ
cătorilor agricoli din localitățile ne
cooperativizate.

Biroul executiv conduce activita
tea intre ședințele Comisiei centrale 
si aduce la îndeplinire hotăririle 
acesteia.

Art. 13..— Comisia centrală, comi
siile iudetene si comisiile comunale 
ale producătorilor agricoli din loca
litățile necooperativizate promovează 
metode agrozootehnice înaintate, ini
țiază si organizează acțiuni de îndru
mare. sprijinire si mobilizare a pro
ducătorilor agricoli pentru. execu
tarea lucrărilor de interes general, 
valorificarea rit mai deplină a po
tențialului productiv al terenurilor, 
plantațiilor si animalelor, promo
varea asocierii In producție, creșterea 
contribuției la fondul central de pro
duse al statului, ridicarea nivelului 
de trai material si spiritual al pro
ducătorilor agricoli din localitățile 
necooperativizate.

Ari. 19. — Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi. Consi
liul National al Agriculturii si Comi
sia centrală a producătorilor agricoli 
din localitățile necooperativizate isi 
stabilesc regulamentele de func
ționare.

cum și lărgirea componenței acestui 
consiliu.

Proiectul de lege, dezbătut de co
misiile permanente competente ale 
Marii Adunări Naționale și avizat 
favorabil în unanimitate, in forma în 
care vă este prezentat, a fost pus 
din timp la dispoziția tovarășilor 
deputați.

Față de aceste considerații, sînteți 
rugați, tovarăși deputați, să adoptați 
proiectul de lege prezentat.

personalului de administrație șl 
orientarea celor care se Încadrează 
in muncă spre sectoarele producției 
materiale.

Art. 10. — în exercitarea atribuții
lor sale. Consiliul Organizării Eco- 
nomico-Sociale elaborează si face 
propuneri cu privire'la :

a) perfecționarea, pe baza unor 
principii unitare, a cadrului organi
zatoric de ansamblu al organelor cen
trale si locale de stat. în vederea 
simplificării sistemului de legături 
și relații, precum si a eliminării pa
ralelismelor între atribuțiile acestora ;

b) îmbunătățirea structurii organi
zatorice a ministerelor. celorlalte 
organe centrale si locale de stat, pre
cizarea atribuțiilor si sarcinilor ce 
revin Acestora. în vederea eliminării 
paralelismelor si a unei mai bune 
delimitări a competențelor în luarea 
deciziilor ; elaborarea de norme și 
criterii unitare pentru stabilirea 
structurilor organizatorice si a nu
mărului maxim de posturi din apa
ratul organelor centrale si locale de 
stat ;

c) perfecționarea organizării și 
funcționării centralelor industriale, 
întreprinderilor si altor unităti socia
liste pe baza studiilor întocmite de 
ministere, celelalte organe centrale 
și locale de stat ;

d) elaborarea structurilor tip ale 
unităților socialiste de stat ;

•e) îmbunătățirea activității organe
lor de conducere colectivă ale minis
terelor si celorlalte organe centrale 
si locale de stat, adunărilor generale, 
consiliilor oamenilor muncii si birou
rilor executive ale acestora, precum 
si ale altor organe de conducere co
lectivă din unitățile socialiste, pri
vind atribuțiile, competentele, modul 
de organizare si funcționare a aces
tora.

Art. 11. — Consiliul Organizării 
Economico-Sociale controlează mo
dul in care ministerele, celelalte or
gane centrale si locale de stat, pre
cum si unitățile din subordinea lor 
respectă hotăririle de partid, legile 
și decretele din domeniul organi
zării ; ia măsuri pentru respectarea 
de către unitățile socialiste a nor
melor stabilite.

în cazul cînd sînt necesare măsuri 
de competenta Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Secre
tariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român sau Con
siliului de Stat. Consiliul Organizării 
Economico-Sociale face propuneri 
corespunzătoare.

Art. 12. — în îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin, consiliul îndrumă și 
coordonează, din punct de vedere 
metodologic, compartimentele de or
ganizare si control din cadrul minis
terelor și celorlalte organe centrale.

Compartimentele de organizare si 
control au dublă subordonare, atît 
fată de ministerul sau organul cen
tral din care tac parte, cit si fată de 
Consiliul Organizării Economico-So- 
ciale. în probleme referitoare la :

a) stabilirea de acțiuni privind 
perfectionarea conducerii si organi
zării unităților socialiste, aplicarea 
indicațiilor metodologice din dome
niul organizării ;

b) extinderea și generalizarea ex
perienței avansate In domeniul con
ducerii si organizării ; elaborarea, 
aplicarea si extinderea unor studii 
si proiecte de organizare care au 
eficientă economică sporită ;

c) elaborarea de propuneri pentru
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al Republicii Socialis
în temeiul articolului 119 din Con

stituția Republicii Socialiste România.'
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.
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al Republicii Socialis

1 Muzica de 1
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Amintind de-un brav popor, 
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reglementarea unor probleme din do
meniul conducerii și organizării uni
tăților socialiste ;

d) controlul aplicării reglementări
lor legale din domeniul conducerii si 
organizării unităților socialiste.

Numirea sau eliberarea din funcție 
a șefilor compartimentelor de orga
nizare si control din ministere și 
celelalte organe centrale de stat se 
va face cu avizul Consiliului Organi
zării Economico-Sociale.

Art. 13. — Consiliul Organizării 
Economico-Sociale urmărește intro
ducerea de către ministere a siste
melor de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor.

Art. 14. — Consiliul avizează pro
iectele de legi si-decrete privind în
ființarea sau reorganizarea activi
tății organelor centrale si locale de 
stat, precum și alte proiecte de acte 
normative care cuprind propuneri de 
stabilire sau modificare a normelor 
unitare de structură.

Art. 15. — Consiliul Organizării 
Economico-Sociale îndeplinește orice 
alte atribuții prevăzute de lege si 
sarcini stabilite de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliul de Stat.

Art. 16. — Ministerele, celelalte or
gane centrale si locale de stat sînt 
obligate :

a) să aplice. In ramurile sau do
meniile de activitate pe care le coor
donează. criteriile, normele, norma
tivele. indicațiile metodologice și 
alte măsuri de organizare stabilite 
de consiliu potrivit atribuțiilor sale ;

b) să îndeplinească sarcinile ce le 
revin din programul de lucru sta
bilit de comun acord si aprobat de 
consiliu ;

c) să transmită consiliului datele 
si materialele necesare îndeplinirii 
atribuțiilor sale.

Ministerele coordonatoare de ra
mură. Ministerul Muncii. Direcția 
Centrală de Statistică, alte organe 

Art. 1. — Se aprobă Imnul d< 
al Republicii Socialiste Români;

Art. 2. — Armonizări si aranja 
te muzicale ale Imnului de Sl 
Republicii Socialiste România s

Roșu, galben șl albast 
Este-al nostru tricolor, 
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

Sîntem un popor în lu 
Strîns unit și muncitoi 
Liber, cu un nou renu 
Și un țel cutezător.

• J„- J, IJ • pdi

de sinteză, instituțiile științifice de 
specialitate vor întocmi la cererea 
Consiliului Organizării Economico- 
Sociale studii, proiecte și alte lucrări 
privind perfectionarea conducerii, a 
organizării producției si a muncii în 
diferite domenii de activitate.

Sarcinile privind organizarea pro
ducției si a muncii se realizează cu 
ministerele si celelalte organe cen
trale și locale de stat.

Capitolul III

Organizare 

și funcționare
Art. 17. — Consiliul Organizării 

Economico-Sociale este organ deli
berativ. care hotărăște în problemele 
generale privind activitatea sa.

Art. 18. — Consiliul este alcătuit 
din reprezentant! ai organelor cen
trale si locale de stat, activiști de 
partid, reprezentanți ai organizații
lor de masă si obștești, conducători 
ai compartimentelor de organizare 
si control din ministere si celelalte 
organe centrale, conducători de cen
trale. întreprinderi si institute, pre
ședinți ai. cabinetelor iudetene de 
organizare economico-socială. spe
cialiști în domeniul organizării din 
unitățile economice, de învătămînt. 
știință si cultură.

Consiliul este alcătuit dintr-un nu
măr de 75 membri.

Componenta consiliului se aprobă 
de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român si de Consiliul de 
Stat.

Art. 19. — Consiliul Organizării
Economico-Sociale în întregul său și 
fiecare membru în parte răspund în 
fata Comitetului Central al Partidu

lui Comunist 
de Stat pentri 
fiecare memt 
punde in fața 
plinirea sarcii

Art. 20. —
Economico-Soi 
dinte plenare 
ori de cite ori este nevoie, am ini
țiativa Biroului executiv sau la ce
rerea a cel puțin 1/3 din numărul 
membrilor săi.

Consiliul Organizării Economico- 
Sociale își desfășoară activitatea în 
ședințe plenare în prezenta a cel 
puțin 2/3 din numărul membrilor săi 
si adoptă hotărîri. prin vot deschis, 
cu majoritatea membrilor ce-1 com
pun.

Art. 21. — Consiliul Organizării 
Economico-So< 
sa un presed .

Președintele 
secretar al Cc 
Partidului Con

în activitate; 
siliului este ai 
președinte, me 
de vicepreședir 
de stat.

Președintele, prim-vicepreședintele. 
vicepreședinții, secretarul de stat si 
șefii de comisii formează Biroul 
executiv al Consiliului Organizării 
Economico-Sociale.

Președintele, prim-vicepreședintele. 
vicepreședinții si secretarul de stat 
sînt numiți prin decret prezidențial.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin. Consiliul Organizării Econo- 
mico-Sociale are un secretariat per
manent.

Art. 22. — Consiliul Organizării E- 
conomico-Sociale se organizează pe 
comisii pe domenii de activitate, al
cătuite din membrii consiliului și 
specialiști din cadrul secretariatului 
permanent al acestuia, astfel :

(Continuare în pag. a IV-a)
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NAȚIONALE

’a examinarea urmă- 
ale ordinii de zi, 

rii Adunări Naționa- 
:olae Giosan, a pre- 
' la Proiectul de Le- 
•esul consiliilor ca
ii Consiliul Națio- 
■ Muncii din indus- 
și transporturi. la 
' privind Congresul 
ducere ale unități- 
iste. al întregii ță- 
1 Național al Agri
și la Proiectul de 
nsiliul Organizării

• ‘

(Urmare din pag. a IlI-a)

a avut loc discuția 
'căruia din cele trei

t votului. Marea A- 
ă a adoptat. în una- 

privind Congresul 
■enilor muncii și Con- 

al Oamenilor Muncii 
;. construcții si transpor- 
privind Congresul consi- 

mducere ale unităților a- 
ialiste, al întregii țără- 
msiliul National al Agri- 
ecum și Legea privind 

Organizării Economico-So-

recut apoi la ultimul punct 
.inii de zi. Președintele Marii 

.ări Naționale a spus :
.pă cum vă este cunoscut, re- 
a plenară a Comitetului Central 
.’artidului Comunist Român a a- 

>bat. la propunerea tovarășului 
colae Ceausescu, secretar general 
Partidului Comunist Român, pre- 

/dintple Republicii Socialiste Româ- 
ia. proiectul noului Imn de Stat al 

Republicii Socialiste România.
Prin proiectul de lege care v-a fost 

înmînat se prevede aprobarea de că- 
re Marea Adunare Națională a nou- 

Imh de Stat al Republicii Socia- 
.e România, cu textul adaptat si 

azica marelui compozitor-patriot 
dorian Porumbescu.
S-a dat apoi citire textului pro

iectului de lege.
Intr-o atmosferă solemnă, tn pi

cioare, deputății au audiat, cu inimile 
pline de mîndrie patriotică, noul imn 
de stat al republicii noastre, care 
glorifică eroismul poporului român, 
tradițiile sale de luptă pentnj apă
rarea libertății șl independentei ță
rii. dragostea pentru glia strămo
șească. transformările pe care Româ
nia le-a înregistrat în anii luminoși 
ai socialismului, exprimă unitatea 
Întregii noastre națiuni în jurul 
Partidului Comunist Român, hată- 

. rirea de a făuri comunismul, sub 
conducerea partidului, pe pămîntul 
scump al patriei.

în marea aulă izbucnesc' prelungi 
. aplauze și urale. Deputății aprobă în 

unanimitate, prin vot deschis. Im
nul de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Sub cupola Palatului' Marii Adu
nări Naționale răsună, din nou. so
lemn, acordurile noului imn. Depu
tății, întreaga asistență, în picioare, 
intonează cu profundă emoție Imnul 

Republicii Socialiste

'^„organizării producției si a muncii ce 
te desfășoară în întreprinderi si alte

a) Comisia pentru Industrie, con-' unităti socialiste din județul, munici-
structii, transporturi ; " „piui sau orașul respectiv. Cabinetele

b) Comisia pentru agricultură, cir- 7; de organizare economico-socială con-
culatia mărfurilor, cooperație, econo- ' > .trolează și urmăresc modul in care 
mia locală ; 9 ’> în unitățile socialiste se respectă ho-

c) Comisia pentru tnvătămînt, să-1 ^"tărîrile de partid si de stat din do- 
nătate. cultură, administrație. ■; ' * meniw' organizării.

Art. 23. — Comisiile pe domenii de i j Art. 27. — Cabinetele de organizare 
activitate ^analizează modul în care/ ji economico-socială inițiază acțiuni
se desfășoară activitatea de organi- 9’ pentru perfectionarea metodelor de 
zare în unitățile din ramurile respec-* conducere si organizare a unităților 
tive. organizează controlul aplicării ' din teritoriu, pentru organizarea sti- 
hotărîrilor de partid, legilor si decre-*' ............ ..... ...
telor privind problemele de organi-/ 
zare si conducere, dezbat, din însărf 
cinarea Biroului executiv-al consillu-l 
lui. unele materiale ce urmează a fi 
supuse spre aprobare organelor supei 
rioare de partid si de stat.

Atribuțiile concrete ale comisiilor] 
pe domenii de activitate* si modul del 
lucru al acestora se, stabilesc de cătreL.,,.. ue uuwm«ue
Consiliul Organizării Ecoftomico-S< ak leconomico-socială efectuează analize 

“si plnhnrpn7ă atn/Kî ai nrnionfn rin rtr-

intifică a producției si a muncii. în 
■;directă corelație cu mecanizarea și 
automatizarea producției din unitățile 

k economice. în vederea folosirii lnte- 
«•>[ grale a capacităților de producție, 

^/utilizării rationale a resurselor ma- 
’ ; țțeriale si umane, creșterii producti- 

L fwjtătii muncii si sporirii eficientei 
I- S^conomice a întregii activități.

Art. 28. — Cabinetele de organizare

ciale. _
"Art. 24. — In vederea apalizei sail 

studierii unor probleme de mar” 
complexitate șau care, interesează aci 
tivitâtea mai multor ministere. Biroul;, 
executiv al consiliului poate constitui ’Miază experiența avansată dobîndită 

acest domeniu, iau măsuri pentru . 
întreprinderile si. celelalte .unităti 

in' teritoriu să extindă st să gene- 
Hlizeze cele mai eficiente soluții de 
ganizare a producției si a muncii.

rt. 29. — Cabinetele de organizare 
iomico-socială controlează Si în- 

ă activitatea compartimentelor 
organizarea producției si a mun- 

i din întreprinderile si celelalte u- 
ităti socialiste situate pe raza ad- 
inistrativ-teritorială a județului. 

Tmunicipiului sau orașului respectiv. ' 
îndrumă activitatea comisiilor pentru 
creșterea productivității muncii si or
ganizarea științifică a producției si a 
muncii.
.. Art, 30. — Cabinetele de organizare 

k 'economico-socială sînt alcătuite din 
. 17—31 persoane, avînd în componenta
"ț* lor iih președinte, care este si direc- 
i tor al cabinetului, un vicepreședinte 

si membri. Din aceste cabinete fac 
j:£parte activiști de partid, cadre cu 

■ Wmunci de -.răspundere din organele 
Jljudetene de sinteză. reprezentanți ai 
■organizațiilor de masă si obștești si 

■J alte cadre de specialitate care lucrea- 
* îă în probleme de organizare.

Componenta cabinetelor se aprobă

colective de lucru cuprinzînd specia-' 
listi din secretariatul permanent, pre
cum si specialiști din orice domeniu- 
de activitate, desemnați cu acordul, 
conducătorilor organelor sau unității 
lor de care aparțin : Biroul execu 
poate stabili ca elaborarea unbr p 
iecte_ de norme unitare- sau trițe 
precsm si a unor studii ji propună 
privind organizarea economii 
lă. să se facă <•„ ____ ...
celelalte organe centrale si 1 
stat.

rea economico-gpciaj 
de către minȘteri 

e

Capitolul IV /
Cabinetele de organizare 

economico-socială

’si elaborează studii si proiecte de or- 
" ipnizare. acordă asistentă de specia

litate în rezolvarea problemelor pri- 
înd perfecționarea organizării si 
x>ndt#eril unităților socialiste, stu-

■ iX

■A
-t,. ■.

ele Stat al 
România.

Cei prezenți 
în șir pentru „____ ______  _.__
listă, pentru partid și secretarul său 
general.

In această atmosferă vibrantă, de 
înalt patriotism, au luat sfîrșit lu
crările primei părți a actualei se
siuni a celei de-a VII-a legislaturi 
a, Marii Adunări Naționale.

ovaționează minute 
patria noastră socia-

Art. 25. — Cabinetele de organizare I 
economico-socială se organizează la- îț 
fiecare județ. Ia municipiul Bucbrestiț *' 
și la unele mari centre industrialei 
Cabinetele de organizare economico-..« 
socială îsi desfășoară activitatea sub 
directa conducere a comitetelor iu- • 
detene. municipale si orășenești de’ 
partid, a comitetelor si birourilor e- ! 
xecutive ale consiliilor, populare res- 'tde biroul comitetului de partid ju- 
pective. Cabjnetele de organizare -e^ <s , detean si a! municipiului București, 
conomico-socială sînt subordonate si * * 
Consiliului Organizării 1 
Sociale.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce lg 
revin, cabinetele folosesc un larg ac- 1 
tiv obstesc.

Art. 26. — Cabinetele de organizare 
economico-socială coordonează si în-*' 
drumă activitatea de. perfecționare a t 

i

ordonate st • f '
Economico- ■ ,

** 5 Capitolul V
Dispoziții finale

5

I
‘i> Art. 31. — Legea nr. 3/1973 privind 

Consiliul Organizării . Economico- 
iale. precum și alte dispoziții le

ale contrare se abrogă.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme.ferrfse de unitățile C.E.C. din țară 

prțî pentru trimestrul III 1977ieșite cîștigătoare cu țtîte un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea I
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Planuri concrete de acțiune
pentru primărie, pentru deputați,

pentru cetățeni

• Cu ce rezultate, cu ce experiență se încheie această legislatură • Cum trebuie acționat 

pentru perfecționarea in continuare a activității în toate domeniile?

După ce și-au desemnat candîdațil 
în alegerile de la 20 noiembrie, ce
tățenii din municipiul Dej se pregă
tesc pentru întilnirile care vor în
cepe peste numai cîteva zile — întîl
niri în cadrul cărora vor dezbate îm
preună cu candidate lor programul 
de măsuri al viitorului consiliu 
popular — organizind acțiuni con
crete pentru îndeplinirea unor obiec
tive edilitar-gospodărești de cel mai 
larg interes obștesc pe care ei înșiși 
l-au propus. De-a lungul anilor,’ și 
cu atît mai mult cu prilejul unor 
asemenea evenimente, a devenit un 
lucru obișnuit, firesc, ca locuitorii 
Dejului să-și traducă angajamentele 
fără întîrziere în 
realizări.

Intr-o recentă 
lui popular al 
fost aprobat programul acțiunilor de 
muncă patriotică pe anul viitor, a 
căror valoare va fi cu 11 milioane 
lei mai mare decît în 1976. cînd mu
nicipiul a ocupat locul II De tară în 
întrecerea pentru mai buna gospo
dărire si înfrumusețare a localități
lor. Acest volum mare de acțiuni 
patriotice stabilit pentru anul viitor 
se referă. în Drincioal. Ia construc
ții de străzi si trotuare, repararea 
si întreținerea celor vechi, amena
jări de drumuri. întrețineri si con
strucții de noduri, amenajări de zone 
verzi si baze sportive, terenuri de 
joacă pentru copii, taluzări si îndi
guiri. Trebuie subliniat faDtul că. 
încă de pe acum, fiecare lucrare a 
fost nominalizată si a început exe
cuția documentației. Lucrările au fost 
încredințate spre execuție circum
scripțiilor electorale, comitetelor de 
cetățeni, asociațiilor de locatari, co
lectivelor unor întreprinderi si orga- ' 
nizații economice. școlilor. Supus 
dezbaterii șl analizei cetățenilor 
cu prilejul întîlnirilor cu candidâții, 
acest program va fi. fără îndoială, 
îmbogățit. îmbunătățit cu propune
rile. sugestiile și angajamentele tu
turor gospodarilor Dejului.

Cum a reușit comitetul executiv 
al consiliului popular municipal să 
stabilească încă de ne acum si să 
nominalizeze toate aceste lucrări ce 
urmează a fi executate de către ce
tățeni în 1978 ? Aflăm de la tovară
șul loan Balotă, prim-vicenresedinte 
al consiliului popular municipal, că 
încă din luna august au avut loc în 
toate circumscripțiile electorale 
adunări cetățenești în care membri 
ai comitetului executiv-al consiliului 
popular au prezentat rapoarte în 
fata obștii despre modul cum s-a 
realizat planul muncilor natriotice 
pe acest an. Cetățenii au făcut pro-

fante de muncă, in

sesiune a Consiliu- 
municipiului Dei a

puneri, care au fost selecționate si 
supuse analizei în comisiile perma
nente. De asemenea, o serie de lu
crări planificate să se execute în 
1978 sînt rodul propunerilor cetățe
nești din sesiuni, adunări cetățenești 
si întîlniri ale denutatilor cu alegă
torii care au avut Ioc in cursul ac
tualei legislaturi, luate în evidentă si 
puse pe rol acum, cînd s-a ivit si 
posibilitatea realizării lor. în 
de Ia alegerile precedente si 
acum s-au făcut 883 propuneri, 
care 704 au si fost soluționate, 
altele îsi vor găsi rezolvarea 
în cadrul prevederilor pentru 
viitor.

Mărturie a acestei activități 
organizate și conduse sînt și î

total, 
oină 
din 
iar 

chiar 
anul

bine 
reali-

In municipiul Dej

zările soclal-edilitare din acest an : 
un spital, o policlinică, un centru 
stomatologic, o grădiniță, cămine 
pentru copii, sute de noi apartamen
te. Toate acestea au fost înălțate, de
sigur, de către constructori, din fon
durile statului, dar cetățenii au pus 
umărul la realizarea lor înainte de 
termen, executînd munci de degajări, 
de transporturi, de amenajări exte
rioare. dînd posibilitatea constructo
rilor să se concentreze la lucrările de 
finisaje. Aceasta a fost hotărîrea ce
tățenilor luață în adunări cetățenești 
și ei și-au respectat angajamentul. 
Tot în acest an, cetățenii municipiu
lui Dej au realizat lucrări prin mun
că patriotică în valoare de 84,4 mi
lioane lei, cu 10 milioane lei mai 
mult decît prevedea angajamentul 
inițial, constînd din amenajarea a 
150 000 mp străzi și trotuare, 36 km 
de drumuri. 180 m liniari de poduri 
și podețe. 77 baze sportive, 13 fîntîni, 
îndiguiri pe 6 km, taluzări de maluri, 
plantări de arbori și gard viu etc.

Cartierul 7 Noiembrie. Aici se con
struiesc numeroase locuințe. Con
structori sînt foarte putini. ..Ei lu
crează acum la finisaje. Cei cu sana 
și cazmaua sînt mulți, cu sutele. Sînt 
cetățenii, viitorii locatari, care au 
amenajat aleile între case, au con-, 
struit ziduri pentru protecție împo
triva alunecărilor de teren, execută 
acum lucrări de canalizare, de trans
port a conductelor la fata locului.

— Asa am hotărît noi în adunare 
— ne explică deputatul Petru So-

FAPTUL
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5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

v-

708- 1-32077
709- 1-48476
710- 120-25132
734- 1-22474 
745-2-19363
701- 260-5
735- 1-65913 
706-129-515 
720-1-3449 
724-104-47241 
733-201-20490
715- 1-173950
716- 1-49875 
748-1-38871 
7^4-1-8788 
719-201-27358 
766-210-1338 
750-1-45359
714- 201-3020
736- 212-55020 
758-206-2288 
745-258-257
752- 1-23878 
739-1-8430 
706-1-4734
702- 108-4295
703- 201-3519
705- 1-23829
709- 218-2154
710- 1-46179
715- 1-121093
711- 102-6399
742- 62-14
717- 222-1745
719-1-26251 .
727-1-91370 
756-212-2220 
784-202-1599 
736-1-123300 
758-201-4983
743- 202-1256 
726-115-162
753- 1-23482 
701-1-4920 
701-201-9632
706- 1-7559
754- 201-212 
701-205-3864
701- 142-587
702- 1-33323 
702-1-69947 
702-1-92438 
702-1-107991 
702-206-1518

^702-222-1582
702- 703-98 
735-1-36395 
735*1-60587 
735-1-75715 
735-180-394 
735-400-2616
703- 1-7515 
703-1-41262 
703-1-58284 
703-254-6974 
703-809-7293 
703-860-247. 
706-102-8656
706- 169-1 
732-1-37481 
732-1-69972 
732-1-88549 
732-1-101494 
732-239-1245 
732-227-266 
705-1-26310
707- 1-1783 
707-331-8

709-1-43361 
709-1-79942 
709-1-103660 
709-1-120811 
709-1-133886 
709-208-2224 
709-217-11833
709- 218-8219 
724-104-12918 
724-104-41939 
724-141-1165
721- 262-250 
708-1-25056 
708-1-43122 
708-213-684
710- 1-6120 
710-1-34324 
710-1-48507 
738-1-6038 
733-201-10943
722- 123-3326 
710-113-16822 
710-119-14518 
'10-120-23040 
710-138-6130 
715-1-46288 
715-1-94970 
715-1-126520 
715-1-150071 
715-1-168833 
715-1-183826 
715-1-196261
715- 207-7218
718- 1-18473
710- 820-998 
754-1-35997 
754-203-2534
711- 102-13141 
711-216-1191
716- 1-38402 
716-1-67769 
716-1-86986 
716-1-101825 
716-209-5122 
716-287-248
716- 203-12757 
742-1-1624 
742-207-2070 
748-1-5553 
748-1-33762 
748-204-4693
748- 205-1136
717- 1-32863, 
717-1-67506 
717-1-88197 
717-1-103732 
717-201-3613 
717-227-2152 
713-102-47612
713- 194-17914 
724-1-29096 
724-360-3315
714- 417-13
749- 1-25819 
730-1-3480
730- 201-6639
731- 291-145
719- 1-29823 
719-209-6103 
719-201-22902
715- 714-1448 
719-216-790
716- 244-64 
707-204-1139 
727-1-18191 
727-1-59005 
727-1-80165 
727-1-93743 
711-207-3902

4

761-203-627 
725-1-13311 
763-215-165 
741-201-27600 
741-201-45825 
741-213-1961
744- 207-634 
756-1-21521 
756-232-85 
718-504-6 
750-1-40528 
750-211-10211 
750-211-37890
754- 205-2491 
750-201-12810
745- 1-16008 
734-1-34050 
734-1-53376 
734-207-4373
740- 1-22844 
702-811-463
746- 1-10411
746- 1-28801 
714-1-13140 
736-1-31500 
736-1-71998 
736-1-96478 
736-1-113159 
736-1-125578 
736-212-31896 
736-212-51057 
736-279-16571 
736-202-22242 
736-251-2561 
736-211-3034 
704-523-14103
741- 1-34581 
741-1-48240 
758-201-9485 
710-723-269 
758-1-20188 
723-102-9537 
723-135-2491 
743-1-45679 
743-1-80621 
743-1-104404 
743-1-122537 
743-1-137180 “ 
753-207-5081 
743-209-19857 . 
743-242-702, 
745-2-18770 
745-2-36499
722- 260-146
747- 1-289.1 
712-1-3884 
712-205-146
755- 202-13153 
755-201-2667 
755-211-185
727- 433-234 
752-1-52581 
752-1-74354 
752-1-88121 
752-202-10683
752- 325-179
728- 1-20406
753- 1-9708 
753-212-44 
704-1-14522 
728-116-592 
739-1-23918 
739-223-144 < 
720-137-1256
723- 1-24294 
723-208-215 
701-1-15919 
701-271-2052 
719-212-4021

2
2

*
I

Numărul 
. libretului 
de ‘economii

701- 203-4081 
,701-280-202 
<701-413-489 
'702-1-49215

4702-1-78902
702- 1-98512 
702-1-112381 
702-218-3093

■ 702-273-10 
735-1-8745 
735-1-46347 
735-1-66505

■ 735-1-79961 
735-201-3843

13-1-4106 
03-1-23462 
03-1-48185 
03-1-62830 
34-71-414 
03-809-18933 
03-203-9704 

«706-135-670 
■J06-520-294 
$32-1-51515 
8732-1-77817 
£732-1-93482 

732-202-1158
706- 314-2668 
705-1-15655 , 
705-263-24 *
707- 1-12392 
720-1-3975 
709-1-59592 
709-1-88788 
709-1-110546 
709-1-125771 
709-10-49 
709-211-3804 
709-217-19955
709- 218-13778 

i 724-104-26140
724-104-47786 

S 721-1-6136 
V 745-208-169 
® 708-1-32453

708- 1-47601 
708-221-244
710- 1-19730 
710-1-40063 
710-214-442 
722-306-2334

I *733-201-21103 
>728-201-8641

! .4 710-113-22773 
| ’ 710-120-5017

Ai; 710-120-28144 
■„710-604-24 

715-1-66824
A 715-1-106958 
V715-1-135508 
<715-1-157578

715- 1 -174435 
W715-1-'8R311 
W 715-1-200396
S5710-515-80 
$ 718-205-4814 

303? ¥754-1-19372 
304.' *4-1-41620

•>1-203-12127 
Aț 711-102-20200 

>711-524-44 
>' 716-1-50842

716- 1-75044
P 716-1-92584 

716-1-106121 
716-215-8092 
716-365-16 
724-601-3132 
742-1-13609

273.
274.
275.
276.
277. '
278..
279.
280. 
281. 
282. 
283.
284., 
285. ’ 
286^ 
287ft

: ..W 
289H 
2901 
2911 
292.1
293. B
294. fi 
295® 
296#

i, $ 
î

$

(M.

29țjă£
2994®
300'“
301. |
302. . ■

Nr. 
crt

iNe scrie Ioana Semenescu 
Drobeta-Turnu Severin : „Timp 
de patru ani de zile am stat 
imobilizată la pat. din cauza 
unei paralizii la picioare. Am 
încercat tot felul de tratamen
te. dar fără rezultat. In cele 
din urmă am fost internată la 
clinica de neurochirurgie din 
Cluj-Napoca. Aici, datorită in
tervenției. chirurgicale a medi
cului Gheorghe Mureșanu și a 
colaboratorilor săi am început 
să recapăt încrederea, nădejdea 
că am să pot merge și eu, din 
nou. ca oamenii. Nu vă mai 
spun că tot timpul m-am bucu
rat nu numai de o asistentă 
medicală deosebită, ci și de nu
meroasele dovezi de omenie 
ale întregului personal medical. 
Acum vă anunț marea bucurie : 
am fost internată în spital 
targă și am ieșit mergînd 
propriile picioare. Bucurie 
care o datorez acelor oameni 
adevărat de omenie".

I
I

mesan. Doar pentru noi le facem 
toate. Primăriei i-am cerut numai 
ne asigure documentația, asistenta 
tehnică și materialele. Au fost aici 
primarul si primul vicepreședinte, 
le-am spus că prin munca noastră 
vom asigura toate amenajările de 
drumuri, de șanțuri de scurgere a 
apelor, zone verzi, locuri de joacă 
pentru eonii. Am solicitat primăriei 
să ne asigure un spațiu pentru un 
magazin de desfacere a produselor 
alimentare.

Am fost si în cartierul ..Dealul 
Florilor", cu blocuri cu sute si sute 
de apartamente construite în ultimii 
ani. înconjurate de oărculete. de 
flori. Cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 12 au executat prin 
muncă patriotică lucrări în valoare 
de 2 200 lei de fiecare locuitor. Au 
săpat șanțurile pentru îngroparea 
cablurilor telefonice, au amenajat, 
terenuri de volei si tenis, un nati- 
noar. au plantat mii de flori. Pentru 
îngrijirea ___ ~ _
fost ales cîte un comitet de copii, 
inițiativă 
eficientă, 
singur obiectiv nu l-am putut realiza 
— ne spunea denutatul Nicolae Că- 
lian — si anume plantarea unui gard 
viu de 2 000 m 1 din lipsă de mate
rial săditor. De aceea, la ultima se
siune am propus amenajarea unei 
sere pentru cultivarea florilor si ar
buștilor ornamentali".

în întrecerea dintre circumscrip
țiile electorale ale municipiului, la 
loc de frunte se situează circum
scripția nr. 2. unde si-a exercitat în 
actuala legislatură 
deoutat pensionarul 
dan. fost muncitor la calea ferată. 
Cetățenii de aici au construit tro
tuare din dale din beton, un poligon 
pentru școala de șoferi amatori, a» 
amenajat spatii verzi pe mai bine de 
400 mp. au curătat șanțurile si ca
nalele de scurgere, dirijînd anele 
spre rîul Somes. In prezent, se lu
crează la amenajarea 
parc. Minunate sînt si 
cii cetățenilor din 
nr. 5. care au realizat 
repararea străzii Mihail Kogălniceanu 
ne 1 500 mo. desfundări de șanțuri si 
podețe, taluzări de maluri.

După cum rezultș din angajamen
tele asumate pentru anul viitor, 
obiectivele ce vor fî realizate ‘prin , confrate- de"aj»«4ui. vagonul cu 
munca patriotică a cetățenilor -vor -fl 
mat numeroase si de valoare si mai 
mare.

spatiilor verzi, a florilor a

care s-a dovedit De cit de 
ne atît de educativă. ..Un

mandatul de 
Gheorghe Me-

unui frumos 
roadele mun- 
circumscrintia 
canalizarea si

AI. MURE ȘAN
corespondentul „Scînteii'

Nr. 
crt.
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libretului 

de economii

M Numărul
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii

395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.

743-1-141501 
743-207-11017

' 743-209-26020
745-258-794
745-2-26917 
745-205-2220
747-1-12206

316. 719-133-309 402. 747-1-34472
317. 748-1-19049 403. 712-202-3993
318. 748-1-39351 404. 726-216-378
319. 748-268-260 405. 755-202-18093
320. 712-618-55 406. 755-201-9364
321. 717-1-47372 407. 727-137-12927
322. 717-1-75407 408. 752-1-26485
323. 717-1-94133 409. 752-1-61365
324. 717-1-108285 410. 752-1-79827
325. 717-211-745 411. 752-201-6588
326. 713-101-3060 412. 752-204-3022
327. 713-130-512 413. 728-1-8556
328. 724-1-10628 414. 728-395-53
329. 724-1-35008 415. 753-1-17242
330. 751-1-3007 416. 757-1-7635
331. 749-1-10711 417. 704-1-19601
332. 749-1-30501 418. 739-1-9731
333. 730-1-11240 419. 739-1-28522
334. 731-1-7569 420. 739-205-4254
335. 719-1-12687 421. 723-1-8314
336. 719-1-34570 422. 723-1-29527
337. 4 719-201-4708 423. 723-215-373
338. 719-201-27766 424. 701-1-19855
339. 719-203-10746 425. 701-356-3733
340. 711-203-7591 426. 719-212-10046
341. 7tl-l-7484 427. 701-203-11537
342. 7Î7-171-5862 428. 701-135-9177
343. 727-1-36756 429. 702-1-11401
34Î. 727-1-67605 430. 702-1-59094
345. 727-1-85512 431. 702-1-85509
346. 727-235-7599 432. 702-1-103046
347.- 716-521-222 433. 702-1-115822
348. 766-210-1859 434. 702-218-9120
349. 763-97-352 435. 752-205-5388
350. 741-106-351 436. 735-1-23985
351. 741-201-35932 437. 735-1-53162
352. . 741-212-4912 438. 735-1-70976
353. 704-616-189 439. 735-177-2425
354. 756-1-722 440. 735-243-203
355. 756-1-26752 441. 713-1-11711
356. 706-201-8968 442. 703-1-32588
357. 750-1-22281 443. 703-1-53040
358. 750-1-45787 444. 703-212-1142
359. 750-211-23467 445. 751-204-1058
360. 750-211-43097 446. 703-809-24137
361. 754-267-393 447. 703-414-1262
362. 723-624-24 448. 706-164-4915
363. 734-1-8883 449. 732-1-15023
364. 734-1-42213 450. 732-1-60346
365. 734-1-58153 451. 732-1-82748
366. 740-1-400 452. 732-1-97114
367. 740-1-28875 453. 732-206-4957
368. 714-201-3554 454. 706-851-930
369. 746-1-19357 455. 705-1-21480
370. 746-274-23 456. 718-210-1203
371. 710-204-6360 457. 707-1-17090
372. 736-1-49010 458. 709-1-19307
373. 736-1-81644 459. 709-1-69501
374. 736-1-102766 460. 709-1-95910
375. 736-1-117771 461. 709-1-115202
376. 736-212-4296 462. 709-1-129472
377. 736-212-40308 463. 709-201-5645
378. 736-212-55418 464. 709-213-1684
379. 736-439-13 465. 709-217-24229
380. 736-202-27906 466. 724-102-3484
381. 736-267-2016 467. 724-104-34140
382. 704-417-618 468. 724-104-51775
383. 741-1-17317. 469. 721-1-11742
384. 741-1-40186 470. 708-1-14124
385. 741-215-491 471. 708-1-37563,
386. 758-214-1896 472. 708-204-418
387. 758-1-9006 473. 713-324-425
388. 758-206-2728 474.

475.
710-1-27025
710-1-44046389. 723-103-10594 476. 710-265-133

390. 723-537-809 477. 722-513-18
391. 743-1-59449 478. 733-201-25243
392. 743-1-89639 479. 710-113-3400
393. 743-1-111490 480. 710-119-5419
394. 743-1-128162 481. 710-120-15306

710- 127-957 
715-1-10806 
715-1-80774 
715-1-116840 
715-1-142393 
715-1-162722 
715-1-178685 
715-1-191926
715- 1-208821 
718-1-11996 
718-205-9850 
754-1-28285 
754-1-45349 
754-203-15873
711- 107-811
716- 1-21362 
716-1-59255 
716-1-80591 
716-1-96876 
716-1-109437 
716-215-13694
716- 203-6530 
724-601-7675 
742-1-18058 
736-210-3801 
748-1-26394 
748-1-42995
748- 202-1814
717- 1-7617 
717-1-57403 
717-1-81657 
717-1-98498 
717-1-111729
717- 216-8522 
713-102-9110
713- 194-11277 
724-1-20724
724- 1-38804 
751-1-9324
749- 1-18975
749- 223-81
718- 232-544 
731-1-12788
719- 1-22642 
719-205-3695 
719-201-15595 
719-207-4728 
719-203-16735 
711-205-7103 
711-204-941 
717-183-3290 
727-1-47843 
727-1-73583 
727-1-89311 
722-201-1592
733- 213-560
725- 1-7646 
763-203-7403 
741-201-15152 
741-201-41066 
741-212-13350
744- 1-8622 
756-1-13613 
756-206-1299 
706-201-12688
750- 1-32807 
750-118-63 
750-211-30895 
750-211-46692 
750-201-4769
745- 1-10348
734- 1-22702 
734-1-47451 
734-1-61725 
740-1-14161 
740-1-32739
714- 203-5136
746- 1-24092 
714-1-7850 
719-610 835 
736-1-60488 
736-1-88492 
736-1-107727 
736-1-121348 
736-212-20288 
736-212-45560 
736-279-6685

569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600. 
601. 
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610. 
611. 
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620. 
621. 
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.

736-202-12749
736- 208-7009 
719-614-60x 
704-523-8259 
741-1-26351 
741-1-44058 
704-221-135 
706-719-846 
758-1-15316 
758-210-7137 
723-103-15933 
743-1-26801 
743-1-69422 
743-1-96688 
743-1-116521 
743-1-132412 
743-1-144841 
743-209-9891 
743-209-29769 
745-2-4149 
745-2-31706
712- 342-336 
747-1-21023 
747-1-37987
737- 1-2982 
755-202-4761 
755-302-3 
755-1-3632
727- 137-17913 
752-1-40668 
752-1-67655 
752-1-83721 
752-202-2818
752- 222-534
728- 1-15141 
711-412-175
753- 1-21525
704- 1-4955
705- 117-312 
739-1-17523 
739-206-3049

' 739-256-99 
723-1-17208 
723-201-1676 
732-216-277 
701-201-7368
706- 1-5977 
723-524-335 
701-203-14436
701- 141-2940
702- 1-26083 
702-1-66235 
702-1-90213 
702-1-106319 
702-204-1504 
702-221-466
702- 108-6140 
735-1-32387 
735-1-58104 
735-1-74136 
735-177-7839 
735-327-10
713- 300-132
703- 1-38490 
703-1-56586 
703-254-4470 
703-201-4535 
703-809-2716'* 
706-102-5065
706- 164-9127 
732-1-30778 
732-1-66828 
732-1-86503 
732-1-100007 
732-207-1195 
732-204-6022 
705-1-24779 
721-127-131
707- 150-433

648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661. 
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680. 
681. 
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.

709-1-35995 
709-1-76259 
709-1-100994 
709-1-118884 
709-1-132321 
709-202-4950 
709-217-7619 
709-218-4694 
724-104-4018 
724-104-39347 
724-104-54623 
721-251-3232 
708-1-21928 
708-1-41275
708- 212-422
709- 619-328
710- 1-32044 
710-1-47022 
738-1-2666 
733-93-28 
733-339-58 
710-113-13443 
710-119-12067 
710-120-20597 
710-138-2160 
715-1-37064 
715-1-89875 
715-1-122965 
715-1-147413 
715-1-166765 
715-1-181981 
715-1-194768
715- 207-5591
718- 1-16554
710- 816-861 
754-1-33600 
754-1-48042
711- 102-9191 
711-214-1270
716- 1-32652 
716-1-64705 
716-1-84905 
716-1-100056 
716-209-2132 
716-282-43
716- 203-10892 
724-639-787 
742-206-1529 
736-210-8637 
748-1-31397 
748-204-2263
748- 202-6698
717- 1-26444 
717-1-63877 
717-1-85066 
717-1-102008 
717-201-1504 
717-222-3058 
713-102-15274
713- 194-16038 
724-1-26421 
724-348-13
714- 109-244
749- 1-23724 
724 223-1459
730- 201-4671
731- 260-1315
719- 1-27696 
719-209-4184 
719-201-20783 
719-223-236 
719-203-19716 
711-205-10297 
716-120-5 
727-1-10000 
727-1-55177 
727-1-77900 
727-1-92266

726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765. 
766
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800. 
801. 
802. 
803.

711-207-194 
759-333-345
725- 1-11662 
763-210-1726 
741-201-23959 
741-201-44223 
741-212-16640
744- 203-2628 
756-1-19084 
756-213-1963
718- 133-616 
750-1-38152 
750-211-2637 
750-211-35703 
750-214-1004 
750-201-10838
745- 1-14328 
734-1-30281 
734-1-51400 
734-207-2065
740- 1-20380 
702-613-635
746- 1-5287
746- 1-27293 
714-1-11641 
736-1-22998 
736-1-68107 
736-1-93857 
736-1-111257 
736-1-124129 
736-212-27852 
736-212-49260 
736-279-13842 
736-202-19339
736- 208-10810
719- 731-68 
704-523-12560
741- 1-32000 
741-1-46790 
758-201-6990 
710-621-331 
758-1-18663 
723-102-7458 
723-134-2112 
743-1-39938 
743-1-76388 
743-1-101594 
743-1-120396 
743-1-135507 
743-204-7 
743-209-16999 
743-215-28 
745-2-14639 
745-2-34916
722- 1-5767
747- 1-26396 
747-225-1558
737- 1-7014 
755-202-10714
726- 509-191 
755-1-8347
727- 208-10 
752-1-48874 
752-1-72137 
752-1-86576 
752-202-8942
752- 232-1820
728- 1-18742
753- 1-5162 
753-205-992 
704-1-11863 
726-1-4318 
739-1-21869 
739-213-2085
720- 110-125
723- 1-22169 
723-205-3371 
745-1-16949

de economii cu dobîndă siTitularilor libretelor _ _ ___ ___ ___
turisme emise de unitățile C.EC. din municipiul 
acordat printr-o tragere la sorti separată, care a avut loc în ziua de 
25 octombrie a.c.. 196 de autoturisme ..Dacia 1300“. Lista oficială a 
libretelor de economii ieșite cîstieătoare la această tragere la sorti 
s-a publicat în ziarele „Sclnteia" si ..România liberă'* din 27 octom
brie a c.

cîstigurf în auto- 
Bucurestl li s-au
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Pe 
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pe 
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Exemplu 
de cinste

în drum spre școală, pioniera 
Bănică Mariana de la școala ge
nerală din comuna Bucinișu, 
județul Olt, a găsit un portmo- 
neu cu o mare sumă de bani. 
De cum a ajuns la școală, s-a 
dus la dirigintele clasei și i l-a 
inmînat. De aici și rină la des
coperirea păgubașului. în per
soana lui Dumitru Petrescu, 
din aceeași comună, au trecut 
doar cîteva ore. „Odată cu sa
tisfacția pentru regăsirea bani
lor pierduti — ne scrie 
— nu pot să nu-mi exprim 
mîndria că în zilele 
cresc asemenea copii întru 
ste și omenie".

Se aude?

el 
și 

noastre 
cin-

cu 
sta- 

Adjud

I
I
I
I
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Despre superficialitatea 
care se lucrează uneori în 
ția de mărfuri C.F.R. 
am mai scris o dată în rubrica 
noastră. Sîntem însă informați 
că ea persistă. Altminteri nu 
se explică din ce cauză vagonul 
cu nr. 005351740278, încărcat cu 
cărămidă. a fost expediat 
drept... gol-goluț la Comănești, 
pentru a fi încărcat cu- cărbune. 
Și stă acolo, la Comănești, fără 
ca nimeni să se sesizeze de el, 
tocmai de prin luna august.

Dar nu e singurul caz. Un alt

nr. 315369785973 a fost expediat 
la Valea Uzului tot ca fiind gol- 
goluț. pentru a fi încărcat cu 
diferite mărfuri. In realitate, 
era încărcat cu 25 de tone țevi. 
Or fi oare cărămizile și 
cu pricina atît de puțin 
minoase încît să rămînă 
servate ? Cine are ochi de 
să vadă, iar cine are urechi... 
Alo. acum se aude ?!

>>
din butoi

I
I
I
I
I
I

tevile 
volu- 
neob- 
văztft.

Vestea s-a răspîndit cu iuțea
la fulgerului : de la casieria 
cooperativei agricole Sinoe, din 
județul Constanta, dispăruse o 
mare sumă de bani. Au înce
put, imediat, investigațiile. Toa
tă lumea era alertată, nu
mai Gheorghe Găinaru, moto- 
pompist la întreprinderea 
de îmbunătățiri funciare Tulcea, 
și Mihai Dirna, îngrijitor la 
ferma zootehnică a cooperati
vei agricole Sinoe, își vedeau, 
chipurile, de treburile lor. Pă
reau calmi și siguri pe ei. dar 
noaptea n-au închis un ochi. Se 
tot frământau nu atît de fapta 
săvîrșită. prin sustragerea ba
nilor. cît de faptul dacă aceștia 
erau sau nu în siguranță in 
casa părăsită în care îi ascun- 
seseră. Așa se face că au luat 
banii de acolo și i-au ascuns 
intr-un... butoi. Dar tocmai 
cînd credeau că. în sfîrșit, pot 
avea, un somn liniștit, au fost 
descoperiti de miliție și ares
tați.

Urmările 
nesăbuinței

S-a întîmplat în municipiul 
Timișoara. O mașină (21-TM- 
3441) a întreprinderii de îmbu
nătățiri funciare, la volanul că
reia se afla' șoferul 
Munteanu. circula pe 
arterele orașului. La 
ment dat, ajungînd 
tul unei treceri marcate pen
tru pietoni. în loc să opreas
că. șoferul a apăsat pe accele
rator. Tocmai atunci se anga
jase în traversarea străzii. în 
mod regulamentar, o elevă de 
la o școală profesională din lo
calitate. Nesăbuința șoferului a 
dus la accidentarea fetei, în 
vîrstă de 17 ani. care a fost in
ternată la spitai. în stare foar
te gravă.

Mircea 
una din 
un mo- 

în drep-

Dar n-a mai
mers...

Pentru o infracțiune săvîrșită 
cu mai multe luni in urmă, 
Viorel Tiberiu Birta din Brașov 
a fost repartizat la Întreprinde
rea de prefabricate din locali
tate. unde urma să execute 
prin muncă pedeapsa venală de 
un an de zile la care fusese 
condamnat de instanță, tn loc 
să se apuce de o muncă cinsti
tă. el a preferat s<i revină la 
viata parazitară de mai înainte, 
aciuindu-se intr-un cămin de 
nefamilisti. pentru a i se pier
de urma. Cum era si de aștep
tat. a ajuns iarăși in fata in
stanței de judecată. De astă 
dată s-au aplicat rigorile legii, 
fiind condamnat la închisoare.

Rubtlcâ reallzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre In modul cel mai sincer pentru salutările 
cordiale transmise cu prilejul zilei mele de naștere, avînd marea plăcere 
de a vă adresa cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
bunăstare și progres pentru poporul român.

Sint convins că relațiile de caldă prietenie si colaborare rodnică dintre 
România si Iran vor continua să se întărească în următorii ani în interesul 
reciproc al popoarelor noastre.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Cronica zilei

Vizita unei delegații de activiști ai P.S.U.G.
între 24 și 28 octombrie, la invi

tația C.C. al P.C.R., o delegație de 
activiști ai P.S.U.G., condusă de to
varășul Fritz Milller, membru al C.C, 
al P.S.U.G., șeful Secției cadre a 
C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

Delegația a avut convorbiri la Sec
ția cadre a C.C. al P.C.R, Academia 
„Stefan Gheorghiu", Comitetul jude
țean de partid Galați, la unele or
gane de partid din municipiul Bucu
rești, precum și la Ministerul Con
strucțiilor de Mașini. Oaspeții au vi
zitat, de asemenea, obiective econo-

----------------------------------------------------h

„Zilele economiei și
Vineri, la Palatul sporturilor si 

culturii din Capitală a avut loc șe
dința de inaugurare a ..Zilelor eco
nomiei și tehnicii poloneze", ce se 
vor desfășura in București. Galați si 
Baia Mare. între 31 octombrie si 4 
noiembrie. Manifestarea este organi
zată de Camera poloneză de comerț 
exterior din Varșovia și Camera 
pentru comerț și industrie a Repu
blicii Socialiste România.

în cuvintul de deschidere rostit cu 
acest prilej, Janos Fazekas. viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia guverna
mentală româno-polonă de colabo
rare economică, și Aleksander Kopec, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, conducătorul delegației gu
vernamentale poloneze care se află 
în tara noastră, au subliniat că actua
lele manifestări se înscriu De linia 
colaborării șl cooperării fructuoase, 
reciproc avantajoase, dintre cele 
două țări, prilejuind specialiștilor 
români si polonezi să ia cunoștință 
ei să facă un schimb de opinii asu
pra celor mai recente realizări In 
domeniul tehnic obținute în tara 
vecină, contribuind astfel la adin- 
cirea pe mai departe a colaborării 
economice în diverse sectoare de 
activitate industrială, la fructificarea 
posibilităților existente de lărgire a

mice si social-culturale din Capitală 
și municipiul Galați.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. La 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au participat 
tovarășii Constantin Drăgan, prim
ari junct de șef de secție. și.Haralam- 
bie Alexa, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Sieg
fried Bock, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

tehnicii poloneze** 
legăturilor si de identificare a noi 
forme de oonlucrare în domeniul 
tehnioo-stiintific.

La ședința de inaugurare au parti
cipat loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Ion 
Constantinescu. președintele Came
rei de comerț si industrie. Ion Bucur, 
secretar cu probleme economice al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de știin
ță. specialiști din institute do cerce
tări și unităti industriale.

Au fost prezenti Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R.P. Polone la 
București si membri ai ambasadei.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice si membri ai Corpului 
diplomatic acreditați la București.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

guvernamentală poloneză, condusă de 
Aleksander Kopec, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, a avut 
întrevederi la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini si la Ca
mera de comerț si industrie.

Oaspeții au vizitat întreprinderi 
constructoare de mașini din Capitală.

★
Ambasadorul R.P Polone la Bucu

rești a oferit un dineu.
(Agerpres)

Vineri au fost semnate, la Bucu
rești, Protocolul de schimburi de bu
nuri de consum și Protocolul de 
schimb de experiență între Ministe
rele Comerțului Interior al Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria, pe anul 1978.

Se prevăd creșterea volumului 
schimburilor cu peste 40 la sută față 
de anul 1977, diversificarea structurii 
sortimentale de bunuri de consum, 
extinderea schimburilor între maga
zine din diferite orașe și centre mun
citorești.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgiir. a 
rostit o cuvîntare la posturile noastre 
de radio si televiziune.

ir
Orchestra, simfonică prezidențială 

din Ankara, aflată in turneu in țara 
noastră, a prezentat, vineri seara, la 
Ateneul Român, un concert de gală 
organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Sub bagheta di
rijorului Hikmet Șimșek, orchestra a 
interpretat lucrarea „Qayda Cira" de 
compozitorul turc Ferit Tiiziin, în 
primă audiție, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Brahms, so
listă Ayla' Erduran din Turcia, și 
Simfonia a V-a de Ceaikovski. După 
un nou concert dirijat de Giirer 
Aykal și avînd ca solistă pe pianista 
Verda Erman, programat simbătă 
seara, în aceeași sală, muzicienii 
turci vor fi oaspeții publicului din 
Cluj-Napoca.

La concertul de gală au asistat 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, personalități 
ale vieții cultural-artistice, un nu
meros public.

Erau prezenți Nahit Ozgiir. amba
sadorul Turciei la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

t V

Cu prilejul apropiatei aniversări a

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunări festive
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la București și Botoșani 
au avut loc, vineri, adunări festive, 
la care au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.,

Despre semnificația evenimentului 
au vorbiț 1 la adunarea de la clubul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului Pipera — București, Ion 
Găvruș. secretar al comitetului de 
partid al combinatului, și V. E. Sta- 
tiev, șeful reprezentanței comerciale 
a U.R.S.S. la București, iar la adu
narea de la clubul Întreprinderii tex
tile „Moldova" din Botoșani, ing. Du
mitru Breahăn. secretar al Comitetului 
județean de partid, și V. P. Abîzov, 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Relevînd importanța Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, care a 
deschis calea făuririi primului stat 
socialist din lume, inaugurînd epoca 
revoluțiilor proletare, a trecerii de la 
capitalism la socialism, vorbitorii au 
evidențiat progresul uriaș realizat, pe 
parcursul celor șase decenii care au 
trecut de la revoluție, de popoarele 
sovietice, sub conducerea P.C.U.S.. in' 
toate domeniile de activitate. Au fost 
trecute, totodată, în revistă marile 
realizări ale oamenilor muncii din

țara noastră, care, urmînd cu încre
dere nestrămutată Partidul Comunist 
Român, transpun cu succes în prac
tică prevederile Programului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, hoțărîrile Con
gresului al XI-lea.

Au fost evocate relațiile tradițio
nale de prietenie, solidaritate și co
laborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și U.R.S.S., dintre po
poarele noastre, relații care. în anii 
construcției socialiste, s-au ridicat pe 
o treaptă superioară, avînd ca funda
ment trainic comunitatea de orîndui- 
re și ideologie, aspirațiile fundamen
tale comune ale construirii socialis
mului și comunismului. Vorbitorii au 
scos în evidență rolul deosebit al în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Leonid Ilici Brejnev. al Decla
rației comune româno-sovietice. care 
au conferit valențe noi prieteniei și 
colaborării româno-sovietice, au des
chis orizonturi și mai largi conlucră
rii pe multiple planuri dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, în 
folosul popoarelor ambelor țări, al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii.

în încheierea adunărilor, formații 
artistice de amatori au susținut spec
tacole.

(Agerpres)

expoziția fotografică „U.R.S.S. 60 de ani de la
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie"

Vizita delegației
Generalul de armată Dobri Djurov, 

membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
ministrul apărării populare al R. P. 
Bulgaria, și ceilalți membri ai dele
gației militare bulgare care se află 
în țara noastră au vizitat, vineri, 
întreprinderea de autoturisme — 
Pitești.

militare bulgare
Oaspeții au fost însoțiți de general-' 

colonel Ion Coman, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al Partidului Comunist 
Român, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România.

A participat, de asemenea. Petăr 
Danailov Hristov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria in țara noastră.

Curs pentru activiști sindicali de peste hotare

12,00 Telex
12,05 Român-foileton: Mizerabilii (relua

rea episodului 3)
13,00 Concert de prinz: uverturi sim

fonice
13.50 Viața în lumina normelor eticii și 

echității socialiste. Forța colectivă 
în acțiune

14.10 Desene animate
14.35 Tineri soliști de muzică populară
In jurul orei 15

— Transmisiune directă de la 
Aeroportul internațional Bucuresti- 
Otopeni: ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat.

17.15 Clubul tineretului
18.15 Octombrie 1977 — cronica eveni

mentelor politice interne și inter
naționale

18.30 Antologia filmului pentru copii și 
tineret: Stan și Bran

19.30 Telejurnal • în întîmpinarea ale- * 
gerilor de la 20 noiembrie

19.50 Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării. Salbele de hidrocentrale de 
pe Sebeș

20,00 Teleenciclopedia
20,45 Film serial: Regan
21.35 Intîlnire cu satira și umorul
22.10 Telejurnal • Sport.
22,25 Rapsodii de toamnă cu Tudor 

Gheorghe
23,00 închiderea programului.

Vineri dimineața a avut loc fes
tivitatea de închidere a cursului pen
tru activiști sindicali din Australia, 
Bangladesh, Filipine, Guyana. India, 
Malayezia, Sri Lanka și Noua Zee- 
landă, organizat de Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România la 
Școala centrală sindicală din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", in 
perioada 20 septembrie—28 octom
brie.

Cu acest prilej, oaspeții au adre
sat Consiliului Central al U.G.S.R. și 
conducerii Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" calde mulțumiri pentru orga
nizarea acestui curs, care le-a per
mis să cunoască mai bine istoria po
porului român, realizările acestuia 
sub conducerea Partidului Comunist

Român, pentru construirea unei vieți 
noi, pentru ospitalitatea șl prietenia 
cu câre au fost pretutindeni înconju
rați. Acest curs, au apreciat, de ase
menea, participanții, constituie o for
mă concretă a ajutorului pe care oa
menii muncii și sindicatele din Româ
nia îl acordă sindicatelor din alte 
țări, o manifestare a solidarității in
ternaționale. cu lupta popoarelor pen
tru libertate, progres și pace.

★
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Cen
tral a] Uniunii Generale a Sindica
telor din România, a primit pe parti
cipanții la cursul de activiști sindi
cali.

(Agerpres)

A apărut:

Deschisă in cadrul 
manifestărilor oma
giale consacrate ju
bileului Marii Revo
luții Socialiste din 
Octombrie — mai iu
tii la Ploiești, iar in 
aceste zile și in zilele 
următoare poposind la 
Galafi, Alexandria și 
Rîmnicu Vilcea — ex
poziția „U.R.S.S. 60 de 
ani de la Marea Re
voluție Socialistă din 
Octombrie" înmănun
chează mai multe zeci 
de fotografii, cele mai 
multe in alb-negru; 
artiștii-fotografi so
vietici se dovedesc din 
nou aceiași martori 
atenți, aceiași croni
cari sensibili și inspi
rați ai timpului și tă
rii lor, mijlocind vi
zitatorului un contact 
rodnic cu realitățile 
sovietice de ieri și de 
azi.

Invitlnd la străba
terea unei dense geo
grafii spirituale și a 
unei tot atit de bo
gate istorii de șase de
cenii, expoziția ne 
propune înainte de 
toate să privim cite- 
va documente fotogra

fice despre vechea 
Rusie — mineri lup- 
tind din greu cu roca 
adincurilor, încordarea 
edecarilor, tristețea 
imundelor bordeie, ru
dimentara grapă zgi- 
riind pămintul stepei 
— din ale căror ade
văruri deslușim mai 
bine adinca și ge
nerala nemulțumire 
din care a izbucnit 
flacăra lui Octombrie.

Pelicula fotografică 
a surprins și păstrat 
peste vreme crimpeie 
ale revoluției ruse, dar 
și bucuria primului 
tractor (1923), încorda
rea energică pen tru 
înălțarea gigantului 
industrial din Ural, 
ori a hidrocentralei de 
pe Nipru, construirea 
magistralei feroviare 
Asia Centrală — Sibe
ria etc.

Ochiul inspirat al 
artiștilor-fotografi a 
descoperit geometrii 
uimitoare in siluetele 
marilor edificii indus
triale și publice, ale 
marilor ’’ansambluri de 
locuințe. din zilele 
noastre ori in șiragul 
de canale tăiate prin

deserturi ; aparatul de 
fotografiat l-a insolit 
pe cercetător in labo
rator, l-a urmat pe 
medic in sala de ope
rații, l-a urmărit pe 
cosmonaut in zborurile 
astrale, pe scafandru 
in adincurile marine, 
dezvăluind, in compo
ziții adesea străbătute 
de fior liric, încărcate 
de poezie, fațete felu
rite ale. muncii și iz- 
binzilor oamenilor so
vietici. După cum ade
vărate poeme in ima
gini, în care vibrația 
umană face casă bună 
cu virtuozitatea, sint și 
fotografiile despre ba
letul gruzin și dansu
rile populare rusești, 
despre gratia Maiei 
Plisețkaia ori finișul 
sprinterului Borzov și 
atitea altele.

Unind in chip fericit 
rigoarea cu metafora, 
selecția fotografică de 
față dă contururi lim
pezi și convingătoare 
unui drum de neîntre
rupte eforturi și bogate 
împliniri.

Silviu ACHIM

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ambele echipe românești 

calificate în finalele 
Dinamoviadei de volei
Competiția internațională de vo

lei „Dinamoviada" a continuat în 
sala Dinamo din Capitală cu parti
dele semifinale. La feminin, echipa 
Dinamo București, prestînd un Joc 
ixcelent, a întrecut cu scorul de 3—0 
ormația cehoslovacă Ruda Hvezda 
l va lntîlni în finală pe Dinamo 
U.R.S.S.), care a Învins tot cu 3—0 
a Gwardia Varșovia. La masculin, 
nala se va disputa între formațiile 
inamo București și Dinamo 
T.R.S.S.). Voleibaliștii români au 
trecut cu scorul de 3—1 echipa

Ruda Hvezda, iar echipa sovietică a 
dispus cu 3—0 de Gwardia Varșovia.

Finalele se desfășoară astăzi cu 
începere de la ora 16,00.

FOTBAL
Cea de-a 10-a etapă a Diviziei A la 

fotbal programează duminică. în Ca
pitală. două partide, care vor începe 
la ora 15 : Sportul studențesc — 
F.C. Corvinul Hunedoara, pe stadio
nul Republicii si Dinamo — F.C. Pe
trolul. pe stadionul Dinamo. în tară 
se vor disputa următoarele meciuri : 
A.SA. Tg. Mureș —.Politehnica Ti
mișoara ; F.C. Argeș — F.C.M. Re
șița ; U.T. Arad — Jiul Petroșani ; 
F.C. Olimpia Satu Mare — F.C. Con
stanta ; C.S. Tîrgoviște — F.C. Bihor; 
Politehnica Iași — Steaua ; S.C. Ba
cău — Universitatea Craiova.

„REVISTA ECONOMICA"
nr. 43/1977

în cadrul rubricii ECONOMIE 
NAȚIONALĂ, revista publică arti
colele : „Posibilitățile unei dezvol
tări, si mai rapide a agriculturii 
noastre socialiste" : ..Pregătirea te
meinică a realizării planului ne 
1978“ ; „Valorificarea resurselor 
energetice secundare" ; „Creșterea 
producției și a beneficiului la uni
tatea de fonduri fixe".

DOCUMENTARUL ÎN AJUTO
RUL CELOR CE STUDIAZĂ ÎN 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO- 
IDEOLOGIC are ca temă relațiile 
de producție.

Revista cuprinde, de asemenea, 
obișnuitele sale rubrici : Conducere- 
organizare, Teorii-idei, Economic 
mondială.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 28 OCTOMBRIE 1977 '

Extragerea I : 15 71 21 55 60 20 22 
4 43.

Extragerea a Il-a : 78 26 42 10 67 
36 81 38 30.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1 030 043 lei, din care 385 419 lei RE- ■ 
PORT LA CATEGORIA 1.

ZERO ȘUTURI PE SPAȚIUL PORȚII..

(Urmare din pag. I)
buie judecate și realizate aceste ce
rințe relevate de conducerea parti
dului.

In lumina acestor cerințe trebuie 
stabilite niveluri înalte de producție 
pentru fondurile fixe din dotare 
și aplicate toate măsurile teh
nice și organizatorice menite să 
garanteze atingerea acestor nive
luri : mecanizarea și automatiza
rea proceselor de muncă, promovarea 
curajoasă a tehnologiilor moderne, 
organizarea superioară a producției 
și a muncii — de la aprovizionarea 
punctelor de lucru, la cooperarea in- 
teruzinală și colaborarea internă 
dintre secții, pînă la livrarea pro
dusului finit, semifabricatului ș.a. 
Se mai întimplă, in multe din între
prinderile noastre, ca din cauza unor 
neajunsuri în organizarea, programa
rea și aprovizionarea producției, im
portante fonduri fixe să stea inactive 
ore, schimburi și zile întregi, sau să 
fie folosite cu indici scăzuți, fără ca 
organizațiile de partid să intervină, 
fără ca lucrătorii ce le servesc să 
se sesizeze să spună deschis : „Ce 
cauze obiective ? De ce anume se 
cocoloșesc deficiențele interne și ni- 
mehi nu este tras la răspundere pen
tru insuficienta folosire a unor ca

inema
egăslre: SCALA — 9,15; 11,30; 
; 16; 18,15; 20,30, GLORIA - 
1,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA- 
3L - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
; 20,30.
nutul uitat de timp: PATRIA 
; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
riVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;

20,30, FAVORIT — 13,30;
18; 20,15.
cincea pecete: CENTRAL — 
11,45; 14,15; 16,45; 19,30.

• Căpitan la 15 ani: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici - 9,30; 11; 12,30; 14, Atit 
timp cît bate ceasul — 16; 18; 20: 
DOINA.
• Iarna bobocilor: MODERN —9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Salty: EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Salvele Aurorei: TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Johnny Chitara: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME

LODIA 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15
20,30.
• Marele singuratic: COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, VOLGA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cidul: BUCEGI — 8,45; 12;
15,30; 19.
• Atentatul de la Sarajevo: 
POPULAR - 15,45; 18; 20.
• Făgăduiala: BUZEȘTI — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA — 9; 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Buzduganul cu trei pecețt: 
ARTA — 9; 12,15; 15,30; 19, FE
RENTARI — 16; 19, GIULEȘTI — 
9; 12,15; 15,30; 19.
• Pelerina roșie: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.

ROMÂNIA — FILM prezintă : 
la cinematograful Patria din 

în perioada 31 octombrie-6 noiembrie
„ZILELE FILMULUI

Capitală,

SOVIETIC"

în program : 31 octombrie — spectacol de gală cu filmul „Soldați! 
libertății" (seria I) ; 1 noiembrie — „Aripi frînte" ; 2 noiembrie — 
„Prețul vieții" ; 3 noiembrie — „Ură" ; 4 noiembrie — „Melodiile nop
ții albe" ; 5 noiembrie — „Sonată pe malul lacului" ; 6 noiembrie — 
„Piesă neterminată pentru pianină mecanică".

„Zilele filmului sovietic" se vor desfășura și în municipiile Timișoa
ra între 2 și 8 noiembrie, Cluj-Napoca între 4 și 10 noiembrie, precum 
și Tg. Mureș între 5 și 11 noiembrie.

pacități de producție ?“ Automulțu- 
mirea, linia minimei rezistențe față 
de diferite deficiențe — cînd, se știe, 
„somnul" utilajelor produce... pa
gube economiei — sînt atitudini ce 
trebuie curmate din rădăcină de că
tre fiecare om al muncii, de orga
nizațiile de partid.

mice, dacă cineva lipsește de la 
muncă se dezorganizează întregul 
flux de producție. Absențele nemoti
vate, învoirile nejustificate erodează 
încă mult timpul de lucru în unele 
întreprinderi și pe unele șantiere, 
duc la restanțe în realizarea planu
lui, la întîrzieri în satisfacerea nece-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A TURCIEI

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia am plăcerea să vă adresez, 

în humele poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări 
si urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul turc prieten.

îtni' exprim convingerea că relațiile de bună vecinătate si prietenie, co
laborarea fructuoasă dintre țările noastre, precum șl cooperarea lor în pro
bleme internaționale vor continua să se dezvolte. în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și securității în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Republicii Turcia

ANKARA
îmi face plăcere să vă adresez, cu ocazia Zilei naționale a Republicii 

Turcia, în numele guvernului român și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări, sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prospe
ritatea Turciei prietene.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Recepție oferită de
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgiir, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, 
vipeprim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. Bu
jor Almășan. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter-

ambasadorul Turciei
naționale, Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de stat 
pentru prețuri. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați In România, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

:De Ia Istanbul șî 
pînă în colțurile cele 
mai îndepărtate ale 
Ânatolieî, vizitatorul 
observă peste tot, in 
orașe ca și la sate, 
însemnele noului, ce 
Simbolizează preocu
pările Turciei în cel 
de-al 54-lea an de la 
proclamarea republi
cii. Este cunoscut că 
nu puține au fost pro
blemele pe care a 
trebuit să le înfrunte 
Turcia pentru a se 
situa pe traiectoria 
modernizării. între
prinderile industriale 
din Izmir si Istanbul, 
arcul de oțel ce lea
gă malurile Bosforu
lui, ca expresie a uni
ficării economice a ță
rii, oțelăriile și rafină
riile moderne, uzinele 
de camioane și autotu
risme. unitățile produ
cătoare de ciment sint 
mărturii elocvente nu 
numai ale aspirațiilor 
de progres ale poporu
lui turc, dar și ale 
capacităților sale crea
toare. Devenită, prin 
stăruitoare eforturi, o 
tară agrar-industrială. 
Turcia este preocupată 
de sporirea continuă a 
ponderii industriei în 
economia națională, 
prin valorificarea efi
cientă a bogatului său 
potențial material și 
uman. Stă mărturie în 
această privință ac
tualul program de in
vestiții, însumind a- 
proape 450 miliarde 
lire, ce-si găsește ma
terializare în zeci de 
obiective economice de 
cea mai mare însem
nătate, ca și în vasta 

.'Șețea de drumuri ce 
Ihagă între ele tot mai 
tpulte regiuni racor- 
dâte” la viața econo
mică și socială mo
dernă.

Dezvoltarea Indus
triei. creșterea con

tinuă a ponderii cla
sei muncitoare în viața 
socială sînt însoțite 
de înflorirea învăță- 
mintului și culturii, o 
dovadă elocventă în 
acest sens fiind pleia
da zecilor de mii de 
ingineri, medici, a- 
gronomi, arhitecțl — 
într-o țară în care la 
proclamarea republicii 
existau foarte puține 
persoane cu studii su
perioare.

Preocupările pentru 
dezvoltarea economico- 
socială ce caracteri
zează Turcia de azi, 
ca și’ învecinarea geo
grafică oferă un teren 
prielnic amplificării 
relațiilor de conlu
crare româno-turce in 
domenii din cele mai 
variate. După cum 
este cunoscut, anii din 
urmă au înregistrat o 
considerabilă intensi
ficare a schimburilor 
de vizite si contacte
lor între cele două 
țări. In acest cadru, un 
moment de cea mai 
mare însemnătate în 
dezvoltarea raporturi
lor de prietenie și co
laborare dintre țările 
noastre l-a constituit 
vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Turcia, în iunie 1976, 
convorbirile purtate la 
Ankara soldîndu-se cu 
elaborarea unui pro
gram bogat de măsuri 
menite să ridice pe 
trepte noi raporturile 
reciproce, potrivit po
sibilităților și cerințe
lor crescînde ale eco
nomiilor naționale ale 
celor două țări, aspi
rațiilor de progres șj 
pace ale popoarelor 
român si turc.

îndeosebi pe plan 
economic, colaborarea 
româno-turcă a cunos
cut o dezvoltare re
marcabilă în ultimii 
ani. Dacă în cincinalul

precedent volumul 
schimburilor comer
ciale a crescut de 
șase ori, în prima ju
mătate a anului trecut 
acesta a echivalat 
schimburile pe în
treg anul 1975. La 
Ankara se relevă cu 
satisfacție că în dez
voltarea unor ramuri 
ale economiei naționa
le sînt încorporate și 
efortul muncitorilor, 
tehnicienilor și ingi
nerilor români, cuce
riri ale tehnicii și 
științei românești. O- 
biectivelor ce au a- 
părut, ca rod al coope
rării româno-turce, la 
Samsun, Elazig și A- 
fyonkarahisar, li se a- 
daugă marea rafinărie 
construită în prezent 
de România la Kirri- 
kale și care, pe lîngă 
însemnătatea ei pentru 
economia națională, 
va avea profunde re
percusiuni asupra vie
ții sociale într-o în
tinsă zonă a Podișului 
Anatoliei. De o bună 
apreciere se bucură in 
Turcia tractoarele ro
mânești, instalațiile de 
foraj la mare adinci- 
me, automobilele, în 
timp ce economia ro
mânească beneficiază, 
la rîndul ei, de o serie 
de produse ale in
dustriei și agriculturii 
țării vecine.

Sporirea continuă și 
diversificarea poten
țialului economic al 
celor două țări oferă 
mereu noi premise 
intensificării cooperă
rii reciproce, aceasta 
fiind deopotrivă un 
factor important în 
statornicirea unor ra
porturi de bună-veci- 
nătate, înțelegere și 
conlucrare în Balcani, 
ca și pe plan general- 
european.

Al. CĂMPEANU

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a menținut în 

general caldă, cu cerul variabil, mai 
mult senin după-amiaza. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra aerului la ora 14 era cuprinsă în- 

Ttre.J? grade la Turda și Blaj și 20 grade 
la Arad, Caransebeș, Banloc, Oravița 
și Moldova Veche. Local, în Transilva
nia, sudul Crișanei și Banat și izolat 
în .vpstul și sudul Olteniei ceața a per
sistat. In București: Vremea a fost 
caldă, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab.

Timpul probabil pentru 30, 31 octom
brie și 1 noiembrie. în țară: Vreme re
lativ caldă la început, apoi în răcire 
ușoară, începînd din nord-vestul țării. 
Cerul va fi variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce în jumătatea 
de nord, unde vor cădea ploi slabe lo
cale. In rest — ploi izolate. Vînt mode
rat, cu unele intensificări. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 20 și plus 
8 grade, iar maximele între 10 și 20 de 
grade, izolat mai ridicate în sud-pstul 
țării. Local se va. produce ceață. în 
București: Vreme relativ caldă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vîntul va sufla slab. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață slabă, 
mal ales dimineața.

devotamentului și abnegației în mun
că o reprezintă realizarea planului, 
a programelor suplimentare, în fie
care unitate, nu numai valoric, ci în
deosebi fizic, Ia toți indicatorii, atit 
în ce privește productivitatea, cit și 
beneficiile, gradul de reducere a 
cheltuielilor, punîndu-se accentul co-

Contribuție sporită la creșterea eficienței economice
ACȚIUNI ENERGICE, MĂSURI 

HOTARÎTE PENTRU ÎNTĂRIREA 
ORDINII, RĂSPUNDERII SI DISCI
PLINEI ÎN MUNCA, ÎN PRODUC
ȚIE — iată alte imperioase necesi
tăți. subliniate de secretarul general 
al partidului, în realizarea cărora fie
care om al muncii trebuie să se simtă 
puternic implicat. De altfel, nici nu 
se poate concepe viață unei între
prinderi, a unui șantier, a unei uni
tăți economice fără ca fiecare, om al 
muncii, flecare lucrător să ,nu-și 
îndeplinească ritmic și integral sar
cinile, normele, îndatoririle stabilite. 
Practica arată că, în cadrul mecanis
mului planificat al activității econo-

sităților economiei, beneficiarilor in
terni sau exportului. Problema întă
ririi ordinii și disciplinei, a răspun
derii în muncă, arăta secretarul ge
neral al partidului, trebuie să con
stituie una din preocupările perma
nente. de zi cu zi, ale consiliilor oa
menilor muncii, ale organizațiilor de 
partid și, desigur, ale sindicatelor și 
U.T.C.-ului.

Deosebit de importante sînt, de 
asemenea, randamentul zilnic și orar 
cu care se lucrează, modul concret 
in care fiecare iși face datoria, 
intr-un cuvînt, calitatea și finalitatea 
muncii. Măsura activității rodnice, 
bine organizate și bine conduse, a

respunzător și pe ridicarea nivelului 
tehnic si calitativ al producției. Fa
brica. uzina nu sînt instituții de a- 
sistentă socială : ele trebuie să dea 
produse cu parametrii tehnici și de 
calitate ceruți atit în tară, cit și în 
străinătate, competitive pe piața in- 
terhâțională.

Perioada ce a rămas oină la finele 
anulai este un bun prilej pentru fie- 
care'iOm al muncii, pentru fiecare 
colectiv de a dovedi în practică, in 
viață, că iși fac datoria la cele mai 
înalte cote de exigență, potrivit ce
rințelor relevate de conducerea parti
dului, că înțeleg în profunzime re
lația dintre desfășurarea optimă a

producției, a activității generale a 
întreprinderii și posibilitatea dezvol
tării in continuare a unității in care 
lucrează, realizării veniturilor majo
rate ale fiecăruia și alp tuturor.

In activitatea consiliilor oamenilor 
muncii, a organizațiilor de partid, 
astfel de probleme privind creșterea 
contribuției efective a fiecărui lucră
tor la înfăptuirea tuturor sarcinilor 
trebuie să ocupe un loc central per
manent, iar, acum, mai ales, cînd au 
mai rămas două luni pînă la finele 
anului, trebuie mobilizate toate for
țele și energiile creatoare pentru în
cheierea în bune condiții a anului 
economic 1977, punînd o bază trai
nică activității din anul 1978, înde
plinirii și depășirii prevederilor în
tregului cincinal. Să avem convin
gerea fermă, deplina conștiință mun
citorească a faptului că toate succe
sele ce le obținem pe tărîm econo
mic, in înfăptuirea planului și a pro
gramului suplimentar ce va fi adop
tat de Conferința Națională a parti
dului, că tot ceea ce realizăm în 
tara noastră este destinat bunăstării 
întregului popor — țelul suprem al 
politicii partidului, esența însăși a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm în 
România.

• Comoara din iacul de argint:
FLORE ASCA — 9; 11; 13; 15,30;
18; 20.
• Hercule în centrul pămintului: 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru: PACEA — 16; 
19, COSMOS - 9,30; 15,30; 19.
• Vieți scurte: MUNCA — 9,30;
11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Zlna apelor — 9, Spada neagră 
— 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15: FLA
MURA.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful": MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Pasărea albastră — 16, Amenin
țarea - 18, 20: PROGRESUL.
• Tom și Jerry — 9,30; 14, Lo

godnic pentru Anna — 11,30; 16;
18; 20: FLACARA.
• Salvați orașul: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Delict din dragoste — 9,45; 11,45, 
Cînttnd în ploaie — 14, Afecțiune 
— 16,15, Șapte mirese pentru șapte 
frați — 18,30; 20,30: CINEMATECA.

teatre
• Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste (la Sala Palatului):

Spectacol extraordinar susținut 
de Ansamblul academic de stat 
de dansuri „Virski** din R.S.S. 
Ucrainiană — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mare): Richard al IH-Iea — 
19,30, (sala mică): Moartea ultimu
lui golan — 15,30, Comedie de mo
dă veche 20, (sala Atelier): Des
tine — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului): Ciclul 
„După amiezile muzicale ale tine
retului". Recital de pian: Șer^an, 
Soreanu — 18, (Ateneul Român}: 
Concert simfonic susținut de_jDr- 
chestra Simfonică Prezidențială 
din Ankara (Turcia). Dirijor:

Giirer Aykal. Solistă: Verda Er
man—pian — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 15, Joc de pi
sici — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 15, A 12-a noap
te — 19.30.
• Teatrul Mic: Rețeta fericirii — 
19,30.

Teatrul de comedie: Musafirul 
* care n-a sunat Ia ușă — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru): Micul Infern — 19,30* (sala 
Studio): Carambol — 15; 19.
• Teatrul GiuIești: Da sau Nu — 
19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă-

nase“ (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu": Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Cîntece din prispa ca
sei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": „An
dersen — 7 povești" — 10, Acțiu
nea Codaibul — 17.
• Teatrul „Țăndărică (sala Vic
toria) : Anotimpurile minzului
— 17.
• Circul București; Super-cire
— 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C.: 
Oedip salvat — 20.
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Lucrările Consiliului de Securitate al O N U

0 reglementare justă și trainică
REUNIUNEA DE LA BELGRAD VARȘOVIA

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 28 — De la 

' trimisul nostru special : Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a procedat. în 
cursul zilei de joi. la examinarea ra
portului Comitetului pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian. Președintele 
acestui comitet. Medoune Fall (Se
negal). a'declarat că .niciodată in 
trecut Consiliul de Securitate, discu- 
tind problema Orientului Mijlociu, 
nu s-a întrunit în împrejurări mai 
favorabile. „Dreptul Israelului la 
existentă nu mai este. în momentul 
de fată, contestat. Israelul 
acum să recunoască dreptul 
tentă al celorlalți. Nu mai 
voie de noi rezoluții in ce 
exercitarea drepturilor 
ale poporului palestinian. Ceea ce se 
impune este aplicarea hotăririlor an
terioare ale Națiunilor Unite".

Luînd cuvintul, reprezentantul 
României la Națiunile Unite, amba
sadorul Ion Datcu, a -arătat că dez
baterea actuală asupra acestei pro
bleme se desfășoară intr-un moment 
care ar putea marca o cotitură în 
evoluția situației din Orientul Mijlo
ciu, știut fiind că, actualmente, sînt 
întreprinse, pe mai multe planuri și 
sub diverse forme și de către toate 
părțile interesate, eforturi vizind 
blocarea căii negocierilor.

O reglementare pașnică, justă 
trainică in Orientul Mijlociu — a 
levat vorbitorul — este unanim . .. 
mis în prezent, nu poate fi concepu
tă fără o soluționare a problemei 
palestiniene, fără ca drepturile și as
pirațiile legitime ale poporului pales
tinian să nu fie luate in considera
ție. Aceasta este opinia generală, 
care s-a desprins din discuțiile la 
precedenta sesiune a Adunării Ge
nerale. Cu același prilej s-a subli
niat că o soluție echitabilă a proble
mei palestiniene nu se poate realiza 
decît in contextul unei reglementări 
globale in Orientul Mijlociu, in con
formitate cu rezoluțiile respective ale 
O.N.U.

trebuie 
la exis- 
este ne- 
privește 

inalienabile

de-

ri 
re- 
ad-

Evoluțiile din ultimele luni — a 
continuat vorbitorul — au dus, pentru 
prima oară, la o convergență a opi
niilor membrilor Consiliului de Secu
ritate asupra mai multor aspecte e- 
sențiale ale problemei palestiniene, 
in special asupra recunoașterii pu
blice a drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv dreptul 
său de a fi reprezentat la negocie
rile de pace. Potrivit 
niei, autoritatea care 
prezinte acest popor 
ția pentru Eliberarea 
cunoscută de către Națiunile 
și de către majoritatea covirșitoare 
a statelor lumii ca reprezentantul le
gitim al poporului palestinian.

Adevăratele interese ale tuturor 
statelor și popoarelor din Orientul 
Mijlociu, ca și interesele păcii mon
diale , — a subliniat reprezentantul 
român — reclamă o contribuție spo
rită din partea tuturor factorilor în 
măsură să joace un rol constructiv, 
pentru a nu lăsa să se irosească șan
sele unei reluări a negocierilor de la 
Geneva. România consideră că Na
țiunile Unite și, în special, Consiliul 
de Securitate, în exercitarea respon
sabilităților ce le sînt atribuite de 
Cartă, au datoria să acționeze în mai 
mare măsură și cu mai multă hotă- 
rire pentru a contribui la o soluțio
nare pașnică, pe calea tratativelor, a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

România — a încheiat vorbitorul — 
rămîne, in continuare, gata să-și 
aducă întreaga contribuție, in cadrul 
O.N.U. și în afara organizației, în 
vederea unei soluționări care să ducă 
în final la instaurarea păcii și înțe
legerii între toate popoarele din ,re- 
giune. ,

părerii Româ- 
trebuie să re- 
este Organiza- 
Palestinei, re

unite

★

Au mai luat cuvintul reprezentan
ții Libiei, Pakistanului. Uniunii So
vietice, R.P. Chineze, Republicii Pa
nama, Beninului, Indiei si statului 
Mauritius, care s-au declarat 
sprijinul restabilirii drepturilor 
gitime ale poporului palestinian.

în 
le-

in curs de dezvoltare

Problemele securității 
și cooperării in zona Mediteranei

trebuie să fie discutate
cu participarea tuturor celor interesați”

BELGRAD 28 (Agerpres). — Tri
misul special Agerpres transmite : 
în ultima ședință a grupului de lu
cru privind securitatea și cooperarea 
în zona Mării Mediterane a fost lua
tă in discuție "nota transmisă țărilor 
participante la .reuniunea de la Bel
grad de către Organizația pentru., E- 
liberarea Palestinei prin care, între 
altele, solicită să i se acorde drep
tul ca. alături de țările mediteranee
ne nesemnatare ale Actului final de 
la Helsinki, să prezinte în cadrul lu
crărilor reuniunii contribuția sa asu
pra problemelor privind securitatea 
și cooperarea în bazinul Mării Medi
terane.

Problema a fost adusă în discuție 
la propunerea delegației' U.R.S.S., 
care a evocat atit conținutul notei 
respective, cît și oportunitatea aso
cierii O.E.P. la discuțiile ce au loc 
în cadrul reuniunii de la Belgrad in 
problemele de mai sus.

în sprijinul acestei propuneri au 
luat cuvintul reprezentanții mai mul
tor țări participante. Evocind spriji
nul constant pe care guvernul și po
porul român îl acordă cauzei poporu-

lui palestinian, reprezentantul țării 
noastre a arătat că este legitimă și 
utilă cererea O.E.P. de a fi. invitată 
să-și exprime, în cadrul lucrărilor 
reuniunii, punctul de vedere in pro
blemele edificării păcii și dezvoltării 
cooperării in Mediterana și. sprijină 
ideea de a se include O.E.P, printre 
cei care își aduc contribuții la reu
niune. în context, reprezentantul ro
mân a subliniat că această opinie 
pornește de la prevederile Actului 
final referitoare la securitatea și 
cooperarea în zona Mediteranei. cît 
și de la faptul că discuțiile pe aceas
tă temă trebuie să permită tuturor 
celor interesați să-și aducă contri
buția lor.

întrucît reprezentanții altor țări nu 
au fost de acord cu propunerea de 
invitare a O.E.P. la reuniune, orga
nul de lucru respectiv nti a 
măsură să adopte o hotărîre 
bilă în această problemă, 
chestiunea invitării O.E.P. la 
ne continuă să se afle în 
delegațiilor
reuniunea de la Belgrad.

fost in 
favora- 
Totuși, 

reuniu- 
ătenția 

țărilor participante la

Embargo asupra livrărilor de arme
americane către Africa de Sud

Conferința de presă a președintelui S.U.A,

Tovarășul Edward Gierek a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 28 
octombrie a.c., tovarășul Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a primit pe tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., aflat în vizită în R.P. Polonă.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceausescu, tovarășul 
Cornel Burtică a transmis tovarășu
lui Edward Gierek si tovarășei Sta- 
nislawa Gierek un mesaj prietenesc 
de salut, urări de sănătate si de noi 
succese poporului polonez in dez
voltarea si înflorirea necontenită a 
R.P. Polone.

Mulțumind călduros pentru acest 
mesaj, tovarășul Edward Gierek a , 
rugat să se transmită tovarășului

Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu un salut cordial si urări 
de succese tot mai mari DODOrului 
român in opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme ale colaborării bi
laterale dintre- P.C.R. si P.M.U.P.. 
dintre cele două țări, precum si alte 
probleme de interes comun.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Jerzy Lukaszewicz. 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la- Varșovia. Aurel Duca.

în aceeași zi au Început convor
birile intre tovarășul Cornel Burtică 
și Jerzy Lukaszewicz. privind colabo
rarea dintre cele două partide.

Manifestări consacrate centenarului Independenței

de stat a României

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
economic al Adunării Generale dez
bate în prezent probleme legate d« 
activitatea O.N.U. pentru dezvoltarea 
industrială (O.N.U.D.I.). Luîndcuvin
tul. delegatul român a exprimat satis
facția tării noastre pentru deciziile și 
recomandările făcute la ultima sesiu
ne a Consiliului Dezvoltării Indus
triale — organul administrativ al or
ganizației amintite — arătînd că 
acestea constituie o contribuție efec
tivă a O.N.U.D.I. la transpunerea in 
practică a prevederilor Declarației 
și Planului de acțiune privind dez
voltarea și cooperarea industrială, 
adoptate la cea de-a doua Conferință 
generală a O.N.U.D.I., de la Lima. 
' Vorbitorul a relevat că un rol im
portant îi revine O.N.U.D.I., care va 
trebui să aducă, împreună cu alte 
organisme din sistemul O.N.U., o 
contribuție însemnată Ia promovarea 
cooperării internaționale in domeniul 
transferului de tehnologii industriale

tn scopul accelerării progresului 
economic și social al tuturor țărilor.

Delegația română, a continuat 
vorbitorul, a luat notă cu interes de 
rezultatele încurajatoare obținute în 
organizarea unui sistem, de consul
tări în domeniul industriei, acțiune 
preconizată de Adunarea Generală a 
O.N.U. la cea de-a Vil-a sesiune ex
traordinară.

Relevind că România s-a pronun
țat in mod constant pentru intensifi
carea și întărirea activităților opera
ționale ale 
organizația 
substanțial 
eforturilor
rilor in curs de dezvoltare, delegatul 
țării noastre a arătat că, in ce pri
vește transformarea O.N.U.D.I. într-o 
instituție specializată, se constată în- 
tirzierea mare care există în punerea 
în aplicare a acestui important 
obiectiv cuprins în Planul de acțiune 
adoptat la Lima,

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Washington, președin
tele S.U.A.. Jimmy Carter, â anuntat 
că a hotărit instituirea imediată a 
unui embargo asupra livrărilor de 
arme americane către Africa de Sud, 
ca urmare a politicii de apartheid 
promovate de guvernul de Ia Pre
toria.

Răspunzînd 
sancțiunile adoptate de < 
S.U.A, vor include si un 
comercial sau restricții în 
investițiilor americane în 
președintele Carter a spus : 
această etapă, noi nu am decis nici 
un fel de embargo in privința co
merțului în general si a investi
țiilor". El a adăugat însă că S.U.A. 
își rezervă dreptul de a stabili un 
embargo si in aceste domenii. In ca
zul în care guvernul de la Pretoria 
nu va tine seama de cererile privind 
încetarea politicii de apartheid.

Șeful statului american a 
ciat că „situația de criză din 
de Sud s-a agravat în cursul 
mînii trecute, cind guvernul 
african a anulat libertatea presei si 
a interzis multe din organizațiile care

la întrebarea dacă 
Guvernul 
embargo 
privința 

i R.S.A., 
„în

apre- 
Africa 
săptă- 

sud-

*

O.N.U.D.I., astfel incit 
să-și sporească în mod 
contribuția la sprijinirea 
de industrializare ale ță-

MAPUTO 28 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat la Maputo, 
aeriene rhodesiene au lansat 
nou atac asupra localității 
walacwala din provincia Gaza, 
același timp, in apropiere de orașul 
Mapai, din aceeași provincie, armata 
regimului de la Salisbury a lansat 
un desant aerian.

Postul național de radio al Mo- 
zambicului a anunțat că trupele for
țelor mozambicane duc lupte pen
tru lichidarea unităților invadatoare.

forțe 
un 

Sic- 
In

Pe Valea Nilului, acolo unde se

acționau pentru egalitatea tuturor 
cetățenilor. Consider — a spus el — 
că este important să ne exprimăm 
profunda si legitima îngrijorare in 
legătură cu aceste probleme".

în continuare, referindu-se la ne
gocierile americano-sovietice privind 
limitarea înarmărilor strategice ofen
sive, șeful executivului american » 
declarat : „Consider că există
perspective bune ca in următoarele 
câteva săptămîni să se convină asu
pra termenilor generali ai unei în
țelegeri". Carter a adăugat însă , că 
„semnarea unui tratat detaliat va 
dura mai mult" si constituie încă 
obiectul unor „negocieri laborioase".

ROMA.' — în cadrul relațiilor de 
colaborare dintre Academia Repu
blicii Socialiste România și „Acca- 
demia Nazionale dei Lincei" din 
Roma a avut loc o manifestare cul
turală. prilej cu care acad. prof. 
Stefan Pascu a conferențiat despre 
„Independenta de stat a României, 
moment important în istoria ponoru
lui român". în cuvintul introductiv, 
președintele Academiei „Dei Lincei", 
prof. Enrico Cerulli. a elogiat lupta 
milenară pentru libertate si inde
pendentă a ponorului român, precum 
si remarcabilele contribuții ne care 
România contemporană si oamenii 
săi de știință le aduc în opera de 
construiri a unui climat de coope
rare. de înțelegere si pace.

SOFIA 28 (Agerpres). — La Sofia 
a fost semnat planul de colaborare 
culturală și științifică între Guvernul 
Republicii Socialiste România si Gu
vernul Republicii Populare Bulgaria, 
pe. anii 1978—1980. Documentul pre
vede dezvoltarea și intensificarea 
relațiilor bilaterale în domeniile in-

BRUXELLES. — în orașul Hastiere 
(Belgia) a fost inaugurată „Săp- 
tămîna românească", manifestare or
ganizată în cinstea centenarului In
dependenței de stat a României. Cu 
acest prilej au luat cuvintul Pierre 
Falize, guvernatorul provinciei Na
mur. și ambasadorul român Ia Bru
xelles. Alexandru Lăzăreanu. După 
ceremonia oficială, violonista Lola 
Bobescu și Orchestra din Valonia au 
dat un concert.

RABAT. — La Palatul „Marșhan" 
din Tanger a avut loc vernisajul ex
poziției ..Pictori amatori români". Cu 
acest prilej a fost organizată o sea
ră de filme documentare românești

vătămlntului. științei si culturii, 
scopul aprofundării cunoașterii 
ciproce a valorilor materiale si 
rituale create de cele două popoare. 
Planul stabilește dezvoltarea rela
țiilor directe între instituții de cerce
tare si de. învătămînt. muzee, teatre 
și alte instituții cultural-stiinttfice.

fn 
re

spi

agențiile de presă transmit
Lucrările sesiunii Sei

mului R. P. Polone. Var*°- 
via a avut loc ședința Seimului 
R. P. Polone, la care au participat 
Edward Gierek, prim-secretâr al C.C, 
al P.M.U.P.. alți conducători de partid 
și de stat • polonezi. Seimul 
dezbătut programul guvernamental 
privind creșterea eficienței economice 
și mai buna satisfacere a necesități-- 
lor oamenilor munefi. A fost, adop
tată, de asemenea, legea privind pen
siile și alte ajutoare pentru agricul
tori.

Țările mici au un rol im
portant de jucat în procesul 
destinderii, a declarat primul mi
nistru al Luxemburgului. Gaston 
Thorn, aflat într-o vizită oficială la 
Helsinki. El și-a exprimat convin-

vorbește
frumoasa limbă a prieteniei.»

Pe Valea Nilului, la He- 
luan, nu departe de enig
matica privire a Sfinxului, 
am avut un timp senzația 
că mă aflu la Brașov. Su
pranumit „piramida indus
trială" a Egiptului. Heluan- 
ul otelului si al mașinilor 
este simbolul modem al 
fbrței de creație manifes
tate de străvechiul popor 
egiptean în sfertul de veac 
de cind a devenit stăpîn pe 
destinele sale. Iar de 
cîțiva ani, implinindu-se 
armonios profilul acestui 
gigant industrial, și-a fă
cut aici apariția protago
nistul modernizării unei a- 
griculturi care rămăsese, 
vreme de milenii, la „caii- 
putere" ai epocii faraonice. 
Si-a făcut apariția Traoto- 
rul. îl privesc acum, in a- 
ceastă dimineață toridă, 
cum capătă viață îh marea 
hală care adăpostește linia 
de asamblare — unul din 
roadele cooperării tot mai 
strînse româno-egiptene. 
La un capăt al benzii, sub- 
ansamble și piese nou- ■ 
nouțe, strălucitoare, răsar 
din lăzi cu eticheta „Bra
șov, România" ; la celălalt, 
după o muncă migăloasă și 
concentrată, „Universalul" 
încheiat de muncitorii și 
meșterii egipteni se pregă
tește pentru călătoria spre 
ogoarele felahilor de pe 
Nil. Lunar, 300 de trac
toare.

— ..și tot atîtea mesaje 
prietenești — ține să a- 

. dauge Ing. Mohamed El 
Koronl, șeful producției. 
Tractorul e foarte cerut, 
datorită calității sale exce
lente. Colaborăm foarte 
bine cu specialiștii români, 
pe care l-am cunoscut și 
In uzina-mamă din Bra
șov, chiar in acest an. 
M-au impresionat munca, 
planificarea, organizarea 
științifică.

Auzind discuția noastră, 
purtată prin translator, 
unul dintre tehnicienii e- 
gipteni intervine :

— Hal să vorbim mal 
direct, ca între prieteni... 
românește. Eu mă numesc

Mohamed Moamad Desuki 
și răspund de controlul și 
recepția de pe linia de a- 
samblare. Cum. am învățat 
limba dumneavoastră 1 Am 
fost și eu la Brașov, dar 
mai mult am „prins" lu- 
crind aici, umăr lingă umăr 
cu muncitorii și tehnicienii 
români. Tractorul, ca să 
spun așa, a fost profesorul 
meu de limba română.

Pentru unii • tractorul, 
pentru alții chimia — așa 
cum aveam să observ, în
tr-o împrejurare identică, 
intr-un alt colț al Egiptu
lui, aproape de țărmul Me
diteranei. Si acolo, la El

Nicol aetre președinții
Ceaușescu și Anwar El 
Sadat. „Interesul, stima, 
prețuirea față de România, 
față de personalitatea pre
ședintelui Ceaușescu sînt 
din ce in ce mai largi in 
opinia publică egipteană — 
spunea redactorul-șef al 
importantului cotidian „Al 
Ahram", Aii Hamdi Gamal. 
O mărturie grăitoare o 
constituie primirea deose
bit de călduroasă pe care, 
cu prilejul vizitei din a- 
ceastă primăvară, i-a fă
cut-o, cu mic cu mare, în
tregul Cairo. Altă mărtu-

— Cum s-a născut car
tea 7

— Dintr-o convingere a 
mea de vechi observator 
politic. Convingere pe care 
mi-am format-o urmărind 
atent politica României, 
concepția creatoare și no
vatoare a președintelui 
Ceaușescu. M-au impresio
nat curajul, realismul, clar
viziunea si concordanta ri
guroasă dintre declarații și 
fapte. Ca arab, mi-am dat 
seama că experiența Româ
niei, principiile pe care se 
bazează politica sa pot 
avea valoare de exemplu 
pentru țările arabe. Nu,

dragă". Ca orașe-port, 
amindouă joacă un rol 
prim ordin în intensi-

însemnări de călătorie din Egipt

Mex, teritoriu de forță in
dustrială lingă poarta ma
ritimă a țării — Alexan
dria, am purtat multe dia
loguri in limba Mioriței. A- 
colo, unde „ prin colabo
rarea româno-egipteană s-a 
înălțat cea mai mare uzină 
de produse sodice din Afri
ca și din întreg Orientul 
Mijlociu, aveam să aflu că 
numeroși specialiști s-au 
format la școala combinate
lor similare de la Govora 
si Ocna Mureș. E plăcut, 
firește, să-i asculți vorbind 
limba ta: dar cea mai mare 
satisfacție, reciproc împăr
tășită. este faptul — pe 
care a ținut să-l sublinieze 
directorul general al uzinei, 
Helmi Omar — că în ulti
mii ani relațiile româno- 
egiptene au născut și au 
îmbogățit limbajul comun 
al cooperării pe multiple 
planuri, al sentimentelor de 
stimă și prietenie între po
poarele noastre.

Sțrăbătînd astăzi Egiptul, 
indiferent de itinerar, te 
întimpină pretutindeni rea
lități care demonstrează e- 
locvent dezvoltarea puter
nică a acestor relații, sti
mulate în mod hotărîtor de 
contactele și convorbirile, 
devenite tradiționale, din-

rie, la fel de semnifica
tivă : interesul viu. aparte 
de care s-a bucurat, chiar 
de la apariție, volumul 
„Ceaușescu, România și a- 
rabii". Prin ceea ce vede 
și aude, poporul nostru nu
trește convingerea că pre
ședintele României, excep
țional om de stat, este un 
marc prieten al egiptenilor 
și. in general, al lumii ara
be".

— Ce ecou a avut cartea 
dumneavoastră 7 l-am în
trebat pe autorul volumu
lui citat, comentatorul di
plomatic Hamdi Fuad.

— Primul ecou este că 
volumul s-a epuizat rapid. 
De 
atît 
cea 
l-a

altfel, presa egipteană, 
de limbă arabă, cît și 
de engleză și franceză, 
prezentat pe larg, iar 

cele aproape 20 de articole 
apărute demonstrează, 
la sine, marele interes 
opiniei publice față 
președintele Ceausescu, 
autor am avut și marea sa
tisfacție de a fi primit o 
caldă scrisoare de apreciere 
din partea doamnei Gihane 
Sadat, soția președintelui 
nostru.

de 
al 
de 
Ca

nu sînt un „propagandist" 
pentru țara dumneavoas
tră, sînt un observator o- 
biectiv și lucid. Iar dacă 
tara dumneavoastră, pină 
mai ieri subdezvoltată, re
ușește să facă pași uriași, 
să ajungă, de pildă. în si
tuația de a acorda asisten
tă tehnică țărilor arabe — 
și s-o spun deschis : 
condiții de competiție, 
concurentă acerbă — 
ceasta nu e o chestiune 
doar de politică. aceasta 
demonstrează cît sinteți de 
capabili.

Despre alte fațete ale a- 
celeiași prietenii si colabo
rări româno-egiptene avea 
să ne vorbească, cu entu
ziasm neretinut. si dl. Abd 
El Tawab Hodeib, guver
natorul Alexandriei........dar
vă rog să mai notați o ca
litate la care țin în 
deosebit, aceea de 
'dinte al filialei din 

Asociației 
Egipt-România". 
fapt se 
calitate

în 
de 
a-

mod 
preșe- 

Ale- 
dexandria a 

prietenie
— Cărui 

ză această 
nea voastră 2

— Știți probabil 
lexandria și Constanța sînt 
orașe înfrățite. Noi îi spu
nem Constantei „sora noas-

datorea- 
a dum-

că A-

trâ 
ele 
de 
ficarea schimburilor dintre 
România și Egipt, ceea ce 
corespunde Înțelegerilor 
stabilite de președinții ță
rilor noastre. Eu însumi 
am avut plăcerea să vizi
tez frumoasa Românie, pu
țind să apreciez la fața lo
cului marile dumneavoas
tră progrese în toate do
meniile. succesele dobîndi- - 
te in construcția economi
că. fapt de natură să' des
chidă noi perspective co
laborării noastre reciproce.

— Cum acționează filiala 
de prietenie 7

— Deși nu are decît vir- 
sta de doi ani, grupul nos
tru și-a creat o mare popu
lari,tate datorită sentimen
telor profunde pe care e- 
gipțenii le nutresc față de 
România. Mi-am dat sea
ma, o dată in plus, cu pri
lejul manifestărilor organi
zate de noi — filme, con
ferințe, expoziții — care 
cunosc afluență de public. 
De un interes deosebit 
s-au bucurat manifestările 
consacrate centenarul ui
Independentei de stat a 
României. Toate acestea 
demonstrează fericit cursul 
ascendent al relațiilor noas
tre traditionale si, totodată, 
sînt de natură să ne sti
muleze în găsirea de noi 
domenii si modalități me
nite să adîncească priete
nia si conlucrarea in inte
resul ambelor ponoare, al 
cauzei păcii si colaborării 
internaționale.

Este o idee pe care am 
auzit-o exprimată de ne
numărate ori. lingă pira
mide și în cabinetele mi
nisteriale. în uzine și re
dacții. în viata de toate 
zilele de pe Valea Nilului, 
unde, ca și la Carpati și 
Dunăre, se vorbește astăzi, 
mereu mai mult si mai 
limpede, frumoasa limbă a 
prieteniei și cooperării ro- 
mâno-egiptene.

Victor VANTU

gerea că întilnirea de la Belgrad a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa va fi încunu
nată de succes.

întrevederi ungaro-îran-
CeZe ■Idnos Kâdăr, prim-6ecretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit vineri 
pe primul ministru al Franței, Ray
mond Barre, aflat în vizită oficială 
in Ungaria. Premierul francez a fost 
primit, de asemenea, de președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, Pal Losonczi.

Convorbiri sovieto-ame- 
riCQllO. Agenția T.A.S.S. informea
ză că în perioada 26—28 octombrie, 
la Geneva au continuat convorbirile 
între delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. în 
legătură cu o inițiativă comună în 
Comitetul pentru dezarmare privind 
interzicerea armei chimice. Părțile au 
procedat la un schimb de opinii asu
pra tuturor aspectelor problemei și 
au început formularea documentului 
comun. Părțile au convenit 
tinue convorbirile la 10 
1978.

să con- 
lanuarie

Comunicat comun P. C. 
Finlandez—P. C. Italian. La 
Helsinki a fost dat publicității co
municatul cu privire la convorbirile 
purtate de reprezentanții conduceri
lor partidelor comuniste din Finlanda 
și Italia. Cele două partide <— se 
subliniază in comunicat — se pro
nunță pentru dezvoltarea colaborării 
bi și multilaterale între partidele co
muniste pe baza ideilor comune ale 
luptei pentru socialism și solidari
tate internațională, respectării stricte 
a principiilor independenței și egali
tății in drepturi a partidelor.

Plenara C. C
al P. C. Italian
ROMA 28 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. 
al P.C. Italian, care a analizat si
tuația economică din țară pe baza 
unții raport prezentat 
Napolitano. membru al 
P.C I.

într-un document dat 
la încheierea lucrărilor se arată că 
plenara a reafirmat angajamentul 
P.C.I. de a lupta împotriva inflației 
și a recesiunii, pentru dezvoltarea 
unei mișcări unitare capabile să
impulsioneze realizarea acordului
programatic între cele șase partide.

SPANIA

de Giorgio 
Direcțiunii

publicității

Pentru promovarea co
merțului între țările rivera
ne Mării Baltice. Rostock 
(R.D.G.) s-au desfășurat, timp de 
două zile, lucrările unei conferințe a 
reprezentanților camerelor de comerț 
din țările' riverane Mării Baltice — 
R.D.G., U.R.S.S., Polonia, Finlanda, 
Suedia și R.F.G. Au fost discutate 
activitățile depuse de camerele de 
comerț din țările menționate în ve
derea promovării relațiilor comer
ciale dintre ele, în conformitate cu 
prevederile Actului final de la Hel
sinki,

Vizită a unei delegații 
militare a R. P. Chineze în 
Tunisia. Președintele Tunisiei, 
Habib BourgUiba, a primit delegația 
militară chineză, condusă de Uang 
Șang-jung, adjunct al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, care face o vi
zită de bunăvoință în capitala -tuni
siană, informează 
Nouă.

agenția China

Măsuri economice în Is
rael. urma unei reuniuni extra
ordinare a cabinetului israelian s-a 
anunțat că lira israeliană va fi lă
sată să fluctueze liber și va fi deva
lorizată, cu începere de la 31 oc
tombrie. cu aproape 50 la sută. Con
comitent s-a hotărit creșterea prețu
lui benzinei cu 25 la sută, anunțîn- 
du-se și noi reduceri ale subvenții
lor guvernamentale 
alimentare de bază, 
stîrnit o reacție de 
rîndul sindicatelor, 
zentanți au declarat ..___ _____ „.
aduce profituri celor care au dolari, 
reprezentînd însă poveri mai mari 
pentru cei care nu au". Agențiile in
ternaționale de presă consideră mă
surile „surprinzătoare prin amploa
rea lor".

pentru produse 
Noile măsuri au 
nemulțumire in 
ai căror repre- 
că măsurile „vor

0 declarație a Comitetului 
pentru reunificarea 

pașnică a Coreei
PHENIAN 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.C.T.C., 
Comitetul pentru reunificarea paș
nică a Coreei a dat publicității o de
clarație prin care denunță actele cri
minale comise de regimul sud-co- 
reean, in baza sistemului „Yusin", 
adoptat în urmă cu cinci ani, sistem 
care are drept scop divizarea perma
nentă a țării.

Declarația condamnă regimul sud- 
coreean pentru politica acestuia de 
intensificare a înarmării, de extin
dere a industriei de război și de 
provocări militare.

Congresul Deputaților a adoptat „pactul de la Moncloa"
MADRID 28 (Agerpres). — Con

gresul Deputaților al Spaniei a adop
tat programul economic elaborat de 
către guvern și principalele partide 
politice ale țării cu scopul de a res
tabili echilibrul economic in urmă
toarele opt luni. Anterior, programul 
a fost semnat de toate partidele po
litice reprezentate în parlament,'pre
cum și de șeful guvernului, fapt a- 
preciat drept primul „compromis is
toric" spaniol.

Rezoluția prin care deputății con
gresului au aprobat așa-numitul 
„pact de la Moncloa" stipulează că

programul economic este „pozitiv șl 
plin de promisiuni" și cere guvernu
lui și tuturor forțelor sociale sa-1 
sprijine și sări respecte.

★
Jose Murcia Alarcof, membru al 

Partidului Comunist din Spania, a 
fost desemnat ca primar și judecă
tor de pace al comunei Monteagudo, 
din provincia Murcia. Este pentru 
prima oară în istoria politică a 
ultimelor decenii din Spania clnd un 
membru al P.C.S. ocupă o astfel de 
funcție.

• „MAREA DIAVO
LULUI" FĂRĂ MISTERE. 
Naufragiul misterios al unor 
vase în „Marea diavolului" 
(zonă a Pacificului din apropie
rea Filipinelor, unde fundul 
oceanului prezintă o depresiune 
neobișnuit de adincă) constituie, 
totuși, un fenomen pe deplin 
explicabil — a declarat omul de 
știință sovietic Gheorghi Av- 
deiko după călătoria de studii 
făcută in regiunea respectivă la 
bordul navei de’ cercetări „Vul- 
kanolog". Un lanț de vulcani 
submarini continuă să se afle 
acolo în activitate. însăși echi
pa care a participat la expedi
ție a descoperit un masiv vul
canic lung de peste 70 km. Pre
zența unor vase prin acele 
locuri în perioadele de erupție 
violentă — consideră Avdeiko 
— are ca urmare inevitabilă 
scufundarea lor. ■Cercetătorul 
sovietic este convins că dispa
riția, in 1952, a navei japoneze 
de studii hidrografice „Kaya 
Maru“, in dreptul recifului Mio- 
jin, s-a datorat apropierii va
sului de centrul unei erupții. 
De altfel, pe fragmente ale na
vei, pescuite după un 
s-au observat urme de

timp, 
lavă.

• DISPUTA... ___
ȚĂRILOR. Arabia Saudi- 
tă a renunțat la proiectul a- 
provlzionării cu apă din aisber
guri (munți de gheață) aduși de 
la Polul Sud. Acest proiect a 
format obiectul studiilor a doi 
ingineri francezi și a necesitat 
cheltuieli in sumă de 3,5 mi
lioane de franci. în schimb, gu
vernul de la Riad a prevăzut, 
in cadrul programului de dez
voltare în curs de aplicare, 
cheltuieli in valoare de 12 mi
liarde de dolari pentru asigu
rarea necesarului de apă, mai 
ales prin desalinizare. Cit pri
vește proiectul transportării ais
bergurilor. el urmează să fie 
realizat de companii americane, 
care își propun să folosească 
sateliții artificiali ■ pentru repe
rarea munților de gheață.

GHE-

• CITE BRAȚE ARE 
GALAXIA
Calea lactee 
face parte 
solar — are 
țe — și nu două, cum se credea 
pînă acum (galaxia este, pre
cum se știe, o uriașă grupare 
de stele și de alte corpuri ce
rești, avind diferite forme ; în
deobște, în jurul nucleului său 
se înfășoară două sau mai multe 
brațe in spirală). Noua ipoteză 
a fost formulată de astronomul 
A. Henderson de Ia Observato
rul național britanic pentru ra- 
dioastronomie, pe baza unor 
studii îndelungate. Soarele s-ar 
afla între brațele spiralice Ca
rina și Perseus, situate la peri
feria acestei zone a Universului. 
Se cunosc, deocamdată, relativ 
puține galaxii cu patru brațe.

NOASTRÂ ?
— galaxia din care 
șl sistemul nostru 
probabil patru bra-

• SUPERMARATON.
Irlandezul Tom McGrach a 
realizat un neobișnuit record, 
la alergare, parcurgînd in 53 de 
zile distanța de 3 046 mile din
tre New York si San Francisco. 
El a parcurs în medie 60 de 
mile pe zi, trecind și prin zone 
de munte și de deșert. In cele 
53 de zile cit a durat alergarea, 
McGrach a pierdut in greutate 
7 kilograme și a distrus 6 pe
rechi de încălțăminte.

• MUZEUL RENAȘ
TERII. începind de ieri s-a 
deschis pentru public „Muzeul 
Renașterii", inaugurat zilele 
trecute de președintele Franței. 
Muzeul este amenajat in caste
lul de la Ecouen, construit in 
secolul al XVI-lea, care, după 
ce a servit un timp ca instituție" 
școlară, a rămas in paragină și 
â fost refăcut din inițiativa lui 
Andre Malraux, in timpul cînd 
scriitorul deținea funcția de mi
nistru al afacerilor culturale. In 
muzeu vor fi păstrate colecții 
de o mare valoare artistică a- 
parținînd muzeului de la Cluny, 
care nu au-mai fost expuse de 
30 de ani din lipsă de spațiu 
adecvat. între piesele celebre 
ale colecției se numără-o suită 
de 10 tapiserii — lungă de 75 
metri — denumită „Draperia lui 
David" care, expusă in 1971, la 
Paris, s-a bucurat de un mare 
succes.

• BOOM-UL HELIO- 
TEHNICII. în cadrul preocu
părilor pentru economisirea 
combustibililor „clasici", in 
S.U.A. se extinde utilizarea 
instalațiilor care folosesc ener
gia solară. După cum scrie re
vista „Solar Engineering", in 
primele șase luni ale acestui an 
au fost vindute 20 000 de dispo
zitive solare de încălzit desti
nate locuințelor și se apreciază 
că pină în 1978 vor fi comer
cializate încă 80 000 de astfel de 
aparate. La o recentă expoziție 
organizată la San Francisco au 
participat 150 de firme care au 
prezentat utilaje in domeniul I 
heliotermicii.- Deocamdată, cos
tul aparatelor este destul de ri
dicat — ceea ce face ca ele să 
nu fie accesibile celor cu veni
turi modeste. în schimb, aceas
tă nouă ramură devine tot mai 
rentabilă pentru companiile care 
le comercializează. Cifra de a- 
faceri a industriei heliotermice 
americane a fost anul trecut de 
60—80 milioane dolari.

• ALPINISTUL OCTO
GENAR. Alpinistul elvețian 
Charles Golay, care a împli
nit zilele acestea 80 de ani, 
a declarat în cadrul unui inter
viu acordat cu acest prilej că 
se simte .în plină formă". El 
se antrenează în vederea parti
cipării la un maraton care vt 
avea loc în luna martie anii 
viitor. „Cu cît înaintez în vlrsti 
a mai ținut el să precizeze, con 
stat o tot mai mare , atracțf 
pentru munți".
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