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ȘEDINȚA COMUNĂ
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCUîn cadrul. ședinței am discutat îmbunătățirile aduse planului național unic de dezvoltare economico-socială, care urmează să fie adoptat de Marea Adunare Națională. Atît în ce privește producția industrială, cît și cea agricolă, îmbunătățirile aduse cincinalului se încadrează în întregime în prevederile Congresului al XI-Iea al partidului, asigurînd realizarea lor în condiții corespunzătoareiNu doresc să mă refer Ia cifrele pe care le cunoașteți. Este evident că îndeplinirea cincinalului cere eforturi serioase, imppne să acționăm cu toată fermitatea în toate ramurile economiei naționale.Este îmbucurător că în primele luni ale cincinalului planul industrial s-a realizat în bune condițiuni, iar în agricultură primele rezultate ale strîngerii recoltei de cereale sîpt relativ bune, existînd toate posibilitățile ca prevederile stabilite în plan să poată fi atinse.Esențialul este să acordăm toată atenția problemelor calitative ale cincinalului. In primul rind, aș menționa necesitatea punerii mai hotârîte în valoare a materiilor prime și materialelor provenite din țară, ridicării ponderii lor în creșterea producției. Ministerul Minelor, Ministerul InJ dustriei Chimice, Ministerul Metalurgiei, Ministerul Materialelor de Construcții trebuie să ia măsurile cele mai energice pentru a-și îndeplini rolul important ce le revine în asigurarea materiilor prime și materialelor necesare aprovizionării în bune; condițiuni a economiei naționale. S-au întreprins un șir de măsuri, însă consider că mai sînt încă multe de făcut în această direcție. Ministerele respective, întreprinderile, ■ organizațiile județene de partid pe teritoriul cărora se găsesc unitățile producătoare de materii prime și materiale să considere prevederile din cincinal drept minime. în domeniul producerii materiilor prime și materialelor nu există nici o limită de depășire a planului de stat. Pentru a- ceasta nu e nevoie să se ceară aprobare, desigur, în limi

ta unei exploatări raționale și a menținerii rezervelor în conformitate cu planul. Este deci necesară intensificarea activității pentru descoperirea de noi rezerve de' materii prime și combustibili, cre- îndu-se surse suplimentare pentru sporirea producției în aceste sectoare. In acest cadru intră și strîn- gerea deșeurilor de metale feroase, neferoase, de metale rare, precum și valorificarea*- lor complexă. Am întreprins unele măsuri, dar față de alte țări și față de posibilitățile de care dispunem în această privință mai avem multe de făcut. Deșeu- rile sînt o sursă destul de importantă pentru asigurarea industriei noastre, a economiei naționale cu materii prime și materiale. Fiecărei întreprinderi și organizații de partid, fiecărui consiliu popular, tuturor organizațiilor de masăși obștești, copiilor,'1 pionierilor le revin îndatoriri mari în această privință.O sarcină centrală este valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Trebuie luate măsuri hotărî- te ca materiile prime și materialele să fie folosite pentru obținerea unei producții superioare celei din cincinalul trecut atît ca volum, cît și din punct de vedere al calității. Doresc să reamintesc necesitatea obținerii-, unei pro-, ducții finite cît mai mari din- tr-o tonă de materie primă ; din unele materii prime obținem o producție mică ; sînt încă pierderi mari la oțel și la combustibil, la obținerea e- nergiei electrice și a masei

lemnoase^, precum și în alte sectoare economice. Avem în această privință rezerve mari și punerea lor în valoare trebuie să constituie o preocupare zilnică a ministerelor, întreprinderilor,. a organelor și organizațiilor de partid. Se obține o cantitate de produse finite destul de redusă dintr-o tonă de materiale. Trebuie să acordăm o atenție deosebită folosirii raționale și . valorificării superioare a materiilor prime și .materialelor. în a- ceastă privință un rol important revine, desigur, cercetării, introducerii cuceririlor tehnicii și științei în producție. Acest cincinal* pune sarcini deosebit de mari în domeniul cercetării, și. vreau să se în

țeleagă clar că măsurile întreprinse pînă acum nu sînt suficiente, nu asigură încă înfăptuirea în bune condițiuni a ceea ce am prevăzut. Se impune să acționăm cu mai multă hotă- rîre pentru concentrarea forțelor în cercetare, pentru introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetării proprii, pentru scurtarea termenelor de cercetare printr-o organizare mai complexă a activității, pentru reducerea termenului de la începerea cercetării, apoi a proiectării pînă la producție. Am discutat în Comitetul Politic Executiv să folosim mai bine forțele din producție și din învățămînt în concepția partidului nostru, prin unirea strînsă și integrarea reală, nu formală, a a- cestor trei laturi ale activității — cercetare, învățămînt, producție. Pentru soluționarea problemelor legate de1 proiectarea noilor obiective am stabilit să se treacă la alcătuirea în marile combinate siderurgice și metalurgice a unor grupuri de cercetare alcătuite din inginerii și specialiștii acestora, care să lucreze în uzină pentru cercetare. Desigur, a- ceste grupuri ar putea fi completate, întărite cu cadre din institutele ministerului. In același .timp, am stabilit ca toate cadrele facultă-, ților de'metalurgie, ale facultăților de subingineri, precum și studenții din ultimii ani să participe la activitatea acestor grupe de cercetare și proiectare. La Reșița, de exemplu, Facultatea de subingineri 

trebuie să fie încadrată în întregime în aceste grupe, înce- pînd cu decanul, cu profeso- sorii și asistenții și terminînd cu studenții. Deci, în întregime, acest colectiv trebuie să lucreze la elaborarea proiectelor, considerîndu-se această activitate drept practică în producție. Aceasta este valabil și pentru studenții și profesorii Politehnicii. Toți trebuie să participe efectiv la elaborarea proiectelor, în centrele industriale importante, lucrînd acolo timp de 3—4 luni. în Comitetul Politic Executiv am discutat ca acest proced<yj să-l extindem la toate ministerele. Problema se pune la fel și pentru facultățile economice. Studenții și profesorii să lucreze la evidența și controlul contabil, la întocmirea planurilor financiare și a bugetelor întreprinderilor, centralelor și ministerelor. Trebuie să facem o cotitură radicală în această privință, tre- cind în toate sectoarele de la declarații formale despre integrare, de la contracte formale, la o participare reală, activă a profesorilor și studenților în producție, la cercetarea și elaborarea proiectelor. Pe baza acestor măsuri, întârzierile existente în elaborarea unor programe de cercetare vor putea fi recuperate, realizînd chiar un anumit devans. Aceste probleme trebuie să fie limpezi și pentru tovarășii de la Ministerul Invățămîntului — unde au fost neclarități care cred că Vor fi lichidate cu desăvîrșire — și pentru comitetele județene, și pentru miniștri, chemați să treacă realmente la . folosirea rațională a acestei forțe. Prin a- ceasta nu numai că nu vom dezorganiza învățămîntul, ci îl vom întări. Dacă studenții din anii IV și V de la Politehnică și subingineri vor lucra 6 luni la proiecte sau în fabrică, la realizarea unor prototipuri își vor îmbogăți experiența, își vor ridica nivelul de competență profesională, vor putea .deveni buni specialiști. Comitetul Politic Executiv a stabilit obligația pentru Consiliul de Miniștri
(Continuare in pag. a IlI-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
joi, 1 iulie, a avut loc ședința comună 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

Ședința a avut următoarea ordine de 
zi:

1. Proiectul îmbunătățit al planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe perioada 1976— 
1980 ;

2. Programul privind producția și des
facerea către populație a bunurilor de 
consum în perioada 1976—1980 ;

3. Programul privind dezvoltarea creș
terii animalelor în perioada 1976—1980 ;

4. Programul de dezvoltare a industriei 
alimentare în perioada 1976—1980 ;

5. Raportul și proiectul de hotărîre cu 
privire la activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor și cererilor oameni
lor muncii;

6. Cu privire la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa ;

7. Probleme organizatorice.
La ședința comună au participat ca 

invitați primi secretari ai comitetelor ju
dețene de partid care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi și adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., unele cadre din 
ministere, instituții centrale și organizații 
de masă.

în cadrul ședinței au fost examinate 
problemele înscrise la ordinea de zi, 
adoptîndu-se hotărîri corespunzătoare.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și-au 
însușit propunerile de îmbunătățire a 
proiectului planului național unic pentru 
perioada 1976—1980, apreciind că acestea 
se încadrează în prevederile Congresului 
al XI-lea al P.C.R. și asigură realizarea 
lor în condiții corespunzătoare.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României 
au aprobat, de asemenea, ansamblul de 
măsuri pe care le reprezintă programele 
privind producția și desfacerea produse
lor agroalimentare și bunurilor de con
sum, pe baza cărora se vor asigura, față 
de prevederile inițiale ale Directivelor 
Congresului al XI-lea, condiții mai bune 
pentru satisfacerea, la un nivel calitativ 
superior, a cerințelor oamenilor muncii, 
corespunzător dezvoltării economiei noas
tre, a venitului național.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român cheamă pe toți oamenii 
muncii să acționeze cu hotărîre pentru 
dezvoltarea în ritm înalt a economiei na
ționale, pentru sporirea avuției naționale 
— singura cale de creștere a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
popor, țelul suprem al politicii partidului 
nostru.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că, 
însuflețiți de perspectivele mărețe ce le 
deschid înfloririi pe mai departe a patriei, 
bunăstării națiunii, actualul cincinal, 
programele de dezvoltare a producției și 
desfacerii bunurilor de consum, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — își vor 
consacra fără preget întreaga energie și 
capacitate creatoare pentru transpunerea 
în viață a acestor obiective care mar
chează o etapă nouă, superioară, în opera 
de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

C.C. al P.C.R., analizînd raportul cu 
privire la activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor și cererilor oameni
lor muncii — latură esențială a relațiilor 
directe cu populația ale organelor de 
partid și de stat —, precum și măsurile 
care se impun pentru îmbunătățirea în 
continuare a muncii în acest domeniu, a 
adoptat o Hotărîre ce va fi dată publici
tății.

C.C. al P.C.R. a ascultat o informare 
privind activitatea delegației Partidului 
Comunist Român la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești, participarea 
partidului nostru la pregătirea și orga
nizarea acestei reuniuni.-

Comitetul Central a aprobat activita
tea delegației noastre, adoptarea, în ca
drul conferinței, de către partidul nostru, 
a documentului final „Pentru pace, se
curitate, colaborare și progres social în 
Europa" și a dat o înaltă apreciere cuvîn- 
tării secretarului 
Comunist Român, 
desfășurate de 
Ceaușescu la Conferința partidelor comu
niste și muncitorești, întâlnirilor avute 
cu acest prilej cu șefi ai delegațiilor par
tidelor participante.

C.C. al P.C.R. a adoptat o hotărîre cu 
privire la această problemă, care se dă 
publicității.

în legătură cu unele probleme organi
zatorice, C.C. al P.C.R. a hotărît:

general al Partidului 
activității laborioase 
tovarășul Nicolae

— Trecerea din . rîndul membrilor su- 
pleanți în rîndul membrilor- C.C. al P.C.R. 
a tovarășilor Ion Florea și Suzana Gâdea.

— Alegerea ca membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a tova
rășului Ion Ioniță.

— Alegerea ca membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R. a tovarășilor Ion Coman, Teodor 
Coman, Ion Dincă, Ludovic Fazekaș, 
Ștefan Mocuța.

— Alegerea ca secretari ai C.C. al 
P.C.R. a tovarășilor Constantin Dăscă- 
lescu și Aurel Duma.

în încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea se dă publicității.

HOTĂRÎREA 
Comitetului Central al P.C.R. 

cu privire la activitatea 
delegației Partidului 

Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești 

din EuropaÎN PAGINA A 2-A

Lucrările sesiunii Murii Adunări NațimLîn ziua de 1 iulie au fost reluate lucrările in plen ale celei de-a treia sesiuni din cadrul celei de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.în aplauzele însuflețite ale deputațilpr și - invitaților, în lojile oficiale au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Cioară, Lina Cioba- nu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe O- prea, Gheorghe Pană, Ion Pă- țan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu. Leontp Răutu, Virgil Trofin. Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu. Ștefan Voitec.Au fost prezenți, de asemenea, membrii supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în sală se aflau numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, oameni ai muncii, reprezentanți ai vieții noastre științifice, culturale și artistice.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în România, precum și corespondenți ai presei străine.Lucrările au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale.Cei prezenți au păstrat' un moment de reculegere în memoria deputatului profesor dr. Octavian Fodor. care s-a stins din viață în perioada ce a tre-

ln pagina a IV-a

de la prima parte a sesiu-La propunerea Biroului Mari’ dunări Naționale, deputății au otărit ca ordinea de zi a se- unii, pe care a rămas înscris roiectul de lege pentru adop- rea Planului național unic de îzvoltare economico-socială •

Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980, să fie completată cu următoarele puncte :— Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 57 din 26 decembrie 196S de organizare și funcționare a consiliilor populare;

— Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat :— Eliberarea unui membru aJ Consiliului de Stat ;— Alegerea unor membri ai Consiliului de Stat.în continuare, tovarășul Ma

nea MănescU, prim-ministru a guvernului, a prezentat, din in] put-ernicirea Comitetului Cer] trai al Partidului Co-munist Rol mân și a Consiliului de Mi niștri, Expunerea la proiectu de Lege pentru adoptarea Pld nului. național unic de^ dezvol tare economico-socială a Repi] blicii Socialiste România pe pa rioada 1976—1980.Ședința s-a încheiat apoi perl tru a da posibilitate comisiild permanente ale Marii Adună! Naționale să-și continue lucra rile de examinare a proiectele! de legi supuse spre dezbate! și adoptare Marii Adunări KJl ționale.Vineri, 2 iulie, vor începe del baterile la Proiectul, de- LeJ pentru adoptarea Planului na țional unic de dezvoltare eccl nomico-socială a Republicii S<] cialiste România pe perioa<J 1976—1980. I
EXPUNERE 

la proiectul de Lege pentru 
adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economi-] 
co-șocialâ a Republicii SoJ 
cialiste România pe perioada 

1976-1980- prezentata de tovarășul Manea Mănescu
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ȘEDINȚA 
COMITETULUI

POLITIC 
EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al P.C.R. cu privire 

la activitatea delegației Partidului
Comunist Român, condusă de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din EuropaIn ziua de 1 iulie a avut loc ședința 

etului Politic Executiv al C.C. al 
r C R.. prezidată de tovarășul Nicolae ■ 
C^a-sescu, secretar general al partidului.

-adrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a luat In discuție unele probleme
- vmd pregătirea ședinței comune a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului. Suprem al Dezvol
tări; Economice și Sociale, precum și în 
ieși tură cu- actuala sesiune a Marii Adu- 
-i- Naționale.

Comitetul Politic Executiv a ascultat 
r acrobat informarea prezentată de tova- 

Nicolae Ceaușescu privind Confe- 
--•> partidelor comuniste și muncitorești 
: r. Europa și a hotărlt să supună activi- 
i-a delegației Partidului Comunist 

Seriin. care a participat la conferință, 
și documentul adoptat la Berlin, 

ăerbaterii și aprobării plenarei C.C. al 
PCR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor-
— î • Comitetul Politic Executiv despre 
Mrultatele vizitei oficiale făcute, împre- 
■.~i cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Tur—.a. la invitația președintelui ’ Fahri 
5 Koruturk și a doamnei Emel Koru-

J--r.;-etul Politic Executiv a dat o 
! ■ â apreciere acestui important act de
pe externă a Republicii Socialiste 
F—ânia. considerînd că, prin rezultatele 
r deosebit de pozitive, vizita se înscrie 
r» un moment remarcabil în evoluția 
r----.-.uă și rodnică a relațiilor dintre
fx.e două țări. Convorbirile pe care pre- 

-te’.e Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
r-esedintele Făhri S. Korutiirk și cu pri- 

ministru Suleyman Demirel, desfă- 
sub semnul cordialității și al înțe- 

Lt- . reciproce, ce caracterizează diaio- 
t la nivel înalt româno-turc. acordurile 
k celelalte documente semnate, înțeie- 
feee-'e convenite deschid perspective de 
l-c ficare a colaborării bilaterale, eco- 
■nence. tehnico-știintifice și culturale 
r--re România și Turcia, precum și de 
feaiucrare pe plan internațional, aceasta 
j RHfl unzînd intereselor ambelor popoare, 
f - ’ vecinătăți și cooperării în Balcani, 
■t-i-r:. securității și păcii în Europa și 
k -neaga lume.
I 7 rmetul Politic Executiv apreciază că 
b ■ ‘a făcută de tovarășul Nicolae
■ •i.sescu. împreună cu tovarășa Elena 
lei-ceccu, reprezintă o contribuție de 
k-, mai mare însemnătate la promova
și n’.aborării în. regiunea balcanică, la 
km înfăptuirii securității europene, la
■ — irea tot mai puternică a principiilor 
li t = egalitate și respect între națiuni, 
1 Marina unei noi ordini economice in- 
■narioaale, a unei lumi mai bune și mai 
■—7"»
1 “ mta reprezintă o nouă și importantă 
g pe linia înfăptuirii consecvente a 
■wrinlor stabilite de Congresul al 
K ea privind politica externă a Româ

niei de înțelegere și prietenie cu toate 
■statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat, apoi, o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie efectuată în țara 
noastră de secretarul general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele. 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

Convorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, încununate 
de succes, constituie o expresie a priete
niei Și colaborării rodnice care s-au sta
tornicit și se dezvoltă între țările, parti
dele și popoarele noastre, a aspirațiilor 
lor comune de progres și prosperitate, de 
dezvoltare liberă și independentă.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că. pe baza importantelor hotărîri și 
măsuri stabilite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt româno-sirian. se va realiza o 
colaborare tot mai fructuoasă între cele 
două țări, pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, o extindere a 
cooperării în producție. în forme reciproc 
avantajoase și în domenii de interes 
comun, o apropiere mai mare între po
poarele noastre.

In același timp. Comitetul Politic Exe
cutiv și-a manifestat satisfacția pentru 
faptul că, în spiritul înțelegerilor conve
nite, România și Siria vor conlucra mai 
strins pe tărîmul vieții internaționale, 
contribuind activ, prin acțiuni și eforturi 
comune, la instaurarea unor raporturi cu 
adevărat echitabile între state, la stator
nicirea noii ordini economice și politice 
mondiale, la soluționarea problemelor 
complexe ce preocupă lumea contempo
rană.

Comitetul Foittie Executiv relevă 
importanța deosebită a înțelegerilor din
tre cele două părți cu privire Ia necesita
tea instaurării cit mai grabnice a unei 
păci drepte și trainice în Orientul Mijlo
ciu, a trecerii la acțiuni ferme pentru 
stingerea conflictului din Liban pe calea 
tratativelor fără ingerințe străine și fără 
să se recurgă ia confruntări armate, care 
să conducă la respectarea independenței, 
suveranității și integrității acestei țări.

Comitetul Politic Executiv, relevînd 
bilanțul fructuos al vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Turcia, precum și 
al vizitei președintelui Hafez Al-Assad în 
România, a aprobat in unanimitate docu
mentele semnate, precum și concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul acestor con
vorbiri.

Comitetul Politie Executiv a stabilit 
miruri pentru aplicarea eu consecvență j 
în viață a acordurilor și înțelegerilor I 
convenite între România și Turcia, între I 
România și Siria.

In cadrul ședințe:. Comitetul Politie ■ 
Executiv a rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de partid și 
de stat.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, dez- bătind informarea cu privire la activitatea desfășurată de delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa, care a avut loc la Berlin, în zilele de 29 și 30 iunie a.c., aprobă in unanimitate și dă o înaltă apreciere expunerii făcute în cadrul acestei reuniuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu — expunere care reflectă politica consecventă, marxist- leninistă, a partidului nostru și corespunde întru totul hotărârilor Congresului al XI-lea, o- rientărilor Programului partidului. Pornind de la analiza profund științifică a relațiilor contemporane, de la cerințele obiective ale dezvoltării mișcării revoluționare, expunerea a înfățișat cu deplină claritate pozițiile și aprecierile Partidului Comunist Român cu privire la evoluția vieții internaționale, la căile și mijloacele de întărire a securității și colaborării în Europa, de rezolvare a marilor probleme cu care este confruntată astăzi omenirea, la creșterea rolului și contribuției partidelor comuniste și muncitorești în mobilizarea clasei muncitoare, a forțelor înaintate de pretutindeni pentru realizarea înaltelor i- dealuri ale păcii și progresului social pe continentul nostru și în întreaga lume.Comitetul Central al Partidului Comunist Român aprobă întreaga activitate desfășurată de delegația P.C.R. la conferință și apreciază că ea s-a înscris ca un aport constructiv la desfășurarea cu succes a acestei importante reuniuni. întîlnirile și convorbirile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu un mare număr de conducători ai partidelor comuniste și muncitorești din Europa reprezintă o nouă și deosebit de prețioasă contribuție la dezvoltarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste și din țările capitaliste europene, la întărirea prieteniei clasei muncitoare și a poporului român cu popoarele acestor țări. Expunerea prezentată de secretarul general al partidului, ca și Întreaga participare a delegației P.C.R. la conferință au dat o puternică expresie voin

ței și dorinței comuniștilor din România, ca lucrările a- cestei importante reuniuni internaționale să se desfășoare cu succes, să ducă la creșterea rolului partidelor comuniste și muncitorești în viața politică de pe continentul european, la intensificarea luptei clasei muncitoare, a maselor populare și a popoarelor pentru progres social, securitate și pace în Europa și în în-' treaga lume.Comitetul Central relevă, și cu acest prilej, contribuția fundamentală adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la intensificarea activității internaționale a partidului nostru, a României socialiste, la elaborarea și traducerea în viață a întregii politici a partidului și statului nostru, aportul deosebit al secretarului general al partidului nostru la pregătirea și organizarea Conferinței general-eu- ropene de la Helsinki, la e- forturile pentru mobilizarea largă a popoarelor, a opiniei publice în vederea transpunerii concrete in viață a hotărî- rilor adoptate, a întăririi securității și colaborării pe continent. Comitetul Central subliniază, totodată, cu deosebită satisfacție, contribuția și rolul activ al tovarășului Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești, în afirmarea principiilor noi de relații dintre partide, bazate pe deplină egalitate și respect reciproc, la făurirea unității noi din mișcarea comunistă și muncitorească.Comitetul Central al Partidului Comunist Român apreciază că, prin rezultatele sale, Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa se înscrie ca un eveniment de o deosebită însemnătate în viața continentului, a mișcării comuniste și muncitorești din Europa. Conferința a pus în evidență sarcinile mari, de înaltă răspundere, ce stau în fața partidelor comuniste și muncitorești, a clasei muncitoare și a popoarelor din Europa în lupta pentru întărirea colaborării și securității pe continent, pentru progres social și pace in întreaga lume. 'Comitetul Central apreciază spiritul democratic, de deplină egalitate și respect reciproc, în care s-a desfășurat conferința și care a prilejuit 

un larg schimb liber de opinii asupra problemelor fundamentale ale situației din Europa și din lume, care va da, fără îndoială, un puternic impuls luptei maselor munci; toare, a popoarelor de pe continent, va duce la creșterea rolului și influenței partidelor comuniste și muncitorești din fiecare țară în apărarea și promovarea intereselor vitale ale popoarelor, a libertăților lor democratice, a independenței și suveranității naționale. a aspirațiilor lor spre colaborare și pace, spre făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Conferința a pus în evidență necesitatea trecerii în mod ferm la măsuri practice de înfăptuire a securității pe continent, a mobilizării largi a maselor muncitoare, a popoarelor, a opiniei publice pentru a se întreprinde cit mai grabnic acțiuni concrete și eficiente îndreptate spre dezarmare și dezangajare militară a continentului, spre promovarea unei largi și neîngrădite colaborări intre state în domeniile economic, politic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate, spre instaurarea pe continent a unui climat nou care să dea garanție fiecărei națiuni că se va putea dezvolta în mod liber, de sine stătător, la adăpost de orice agresiune sau ingerințe în treburile sale interne.Conferința a relevat legătura organică și condiționarea strinsă dintre lupta pentru securitate și pace în Europa și eforturile generale pentru soluționarea politică, constructivă, a complexelor probleme ale lumii contemporane, in primul rind a problemelor legate de înfăptuirea dezarmării, îndeosebi a celei nucleare, de lichidarea subdezvoltării și a marilor decalaje dintre state, de abolirea definitivă a vechii politici imperialiste, de dominație și asuprire, și instaurarea noii ordini economice și politice internaționale, întemeiate pe egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țărilor și in primul rînd al celor rămase în urmă, să asigure accesul deplin al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii moderne.C.C. al P.C.R. consideră că o mare importanță pentru crearea unei noi unități in 

mișcarea comunistă și muncitorească a avut faptul că toate delegațiile și-au expus în mod liber și deschis punctele de vedere, și-au prezentat pozițiile și considerentele față de problemele discutate, și-au înfățișat experiența lor, formele și metodele de acțiune, determinate de marea diversitate de condiții în care își desfășoară activitatea, de situația concretă dirt fiecare țară. Aceasta a contribuit la dezvoltarea teoriei revoluționare, Ia îmbogățirea tezaurului de experiență practică și principială a mișcării comuniste, la dezvoltarea creatoare a mar- xism-leninismului în abordarea problemelor luptei pentru transformarea societății, pentru destindere și pace. Prin modul în care s-a desfășurat, conferința a reprezentat un moment nou, calitativ superior în mișcarea comunistă și muncitorească. C.C. al P.C.R. apreciază că reuniunea partidelor comuniste și muncitorești a reprezentat o contribuție importantă la promovarea principiilor noi de relații dintre partide — bazate pe deplină egalitate și respect reciproc, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine Stătător linia politici, pe neamestec în treburile interne — la întărirea unității, solidarității și colaborării partidelor participante.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își însușește in întregime documentul final adoptat de conferință și apreciază că el va avea un rol important în intensificarea luptei partidelor comuniste și muncitorești pentru realizarea țelurilor păcii, democrației și progresului social, ale înfăptuirii securității europene.C.C. al P.C.R. a dat mandat Comitetului Politic Executiv să ia măsuri corespunzătoare pentru întărirea contactelor și solidarității cu celelalte partide comuniste și muncitorești, cu alte forțe politice, democratice și progresiste din Europa pentru triumful cauzei securității, destinderii și colaborării pe continent.Dînd glas voinței întregului nostru partid, C.C. al P.C.R. reafirmă cu putere hotărîrea comuniștilor din România de a acționa cu cea mai mare fermitate, in spiritul hotărîri- lor Congresului al XI-lea și al principiilor cuprinse în Expunerea prezentată la con

ferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a-și aduce contribuția, alături de celelalte partide comuniste și muncitorești de pe continent, la promovarea unui climat trainic de pace și securitate, de largă și neîngrădită colaborare între națiuni, la împlinirea aspirațiilor de progres, bunăstare și fericire ale maselor muncitoare, ale tuturor popoarelor din Europa și din întreaga lume.Partidul Comunist Român va acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești pe baza principiilor marxism-leninismului, ale deplinei egalități și respectării autonomiei fiecăruia, pornind de la diversitatea de condiții in care partidele își desfășoară activitatea, de la necesitatea dezbaterii in spiritul înțelegerii reciproce a problemelor, a evitării oricăror acțiuni care pot dăuna cauzei unității, colaborării și solidarității dintre partide.Comitetul Central exprimă convingerea întregului nostru partid că reuniunea de Ia Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din Europa va da un nou și puternic impuls luptei maselor populare', a forțelor înaintate, a tuturor popoarelor, pentru transformarea Europei intr-un continent al colaborării, securității și păcii, pentru obținerea unor rezultate cit mai concrete Pe ă- ceastă cale, corespunzător dorinței și năzuințelor îndreptățite ale tuturor națiunilor de a. exclude definitiv războiul din viața societății, de a trăi și a se dezvolta intr-uri climat de deplină înțelegere și conlucrare pașnică, într-o lume mai bună și mai dreaptă.încă o dată, de la Plenara Comitetului Central, adresăm mesajul nostru cordial de solidaritate și prietenie tuturor partidelor comuniste și muncitorești participante la conferința de la Berlin, precum și cele mai calde urări de succes în măreața lor luptă pentru triumful cauzei socialismului și progresului social, pentru înfăptuirea securității și păcii pe continentul nostru, pentru promovarea în întreaga lume a unei politici noi de egalitate și respect Intre toate națiunile, pentru crearea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte.

Ambiția de a da 
mai mult decit primești

Împrospătîndu-ți 
mereu mintea
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viațăte MS uteciști ai între-—-r- de textile nețesute- ■ - iți ales pe mine sâ
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regretat niciodată, pentru că eu socotesc că o adevărată biografie nu se poate constitui fără ur. colectiv de muncă care sâ te formeze ca om, ca cetățean, comunist.
„Noi" — singurul mod 
de a-l declina pe „Eu"Roman Munteanu nu vorbește despre faptul că ani de zi-e uteciștii l-au ales secretar per.tru seriozitatea, competența, capacitatea lui de efort și felul cum știe să se apropie de colegii săi de generație. Fabrica este nouă, la început a trebuit școlarizată toată lumea, au venit specialiști care au predat a- devărate cursuri, fiind vorba de o premieră industrială pe țară. Tineretul are trepte deose-- bite de pregătire : unii, ca Roman Munteanu. au făcut cursuri postliceale de profil, alții, cursuri intensive la locul de muncă. Este greu să omogenizezi un astfel de colectiv — la început, cînd se defecta vreunul din complicatele agregate se invîr- teau toți în jurul lor cu săptă- mînile, acum o reparație se face imediat. Dealtfel, la Netex în fiecare lună se depășește planul la toți indicatorii cu 3—4 . procente.— Noi. tineretul, am lucrat e- fectiv alături de constructor, am văzut fabrica ridieîndu-se. La 

pogta veche no. tnerttil im făcut canalul per.tru racordul tekfor.ie cu zor.a indumalâ — 1 200 metru Aceste zue de început ne-au unit. r.e-au făcut să iubim fabrica. Conștimța noastră muncitorească s-a forma: asa cum ne-am format-o s.r.^r.. Eu. de pildă, lucrez singur la un laborator de preparat lianți, dar rezultatele muncii mele se văd la linie — am patru linii tehnologice de deservit.
Munca in lumina eticii comuniste jsint cele mai bune, cele mai productive din intreaga întreprindere. Incepind din anul a- cesta s-a înființat institutul de subingineri. pe lingă uzina de utilaje. 12 tineri de la noi se pregătesc de examene. Alți doi muncitori tineri sint stu- denți. Dealtfel, majoritatea colegilor mei își ridică calificarea. este vorba de o emulație colectivă, pentru că avem, intr-adevăr, un colectiv unit. Nu se poate declina pronumele personal „eu“ altfel decit raportîndu-1 la ,,noi“. La noi, aceasta se vede nu numai în rezultatele muncii, dar în întreaga noastră viață. în ridicarea permanentă a ștachetei de pretenții — și realizări — a fiecăruia.

După ce „descoperi* 
producția...— Vorbeap d- omogenizarea coîecmvului. de capacitatea lui de «fort Presup-in ci per.tru eei mai tineri, care n-au urmat ded: rursur. de specializare la locul de muRcâ. a fost mai greu să se integreze intr-un proces tehnoiogic mai complicat.— Ambiția lor a fwt «â-i <-yangă din urmă pe cei cu spe- ea&ata post-LcealA și au reușit. N-avem nici un caz de a- bandor.are a liceelor serale. E o sete de instrucție, de ridicare a nivelului de pregătire șî de cunoștințe generale la cea mai tinără generație. fără precedent. Emoționantă, pentru că ei se gindesc, așa cum ne cere partidul, să nu dea mai puțin societății decit pretind de la ea.

E o mindrie pentru colectivul nostru să afirmăm că n-avem nici un ..caz“ de fugă de la a- ceastă înaltă răspundere. Aceasta este forța colectivului nostru, mindria noastră muncitorească.— Mi s-a spus-că ați avut prilejul să treceți la o muncă de birou și vă găsesc în schimbul trei.— Ei. după ce „simți" producția, e greu de conceput să stai opt ore în birou. Pentru mine aceasta reprezintă efortul util, care-ți dă sentimentul libertății. Pentru mine ar fi o rușine să abdic de la această libertate pe care mi-am cîștigat-o.SMARANDA JELESCU 

încerc să aflu de la Mîreea Botoșanu la cit timp de la începerea unei profesii se poate analiza concludent felul in care o practici. îmi stăruie in minte replica unui coleg de generație de la altă întreprindere bu- zoianâ care amina orice responsabilitate și refuza să asculte a- precierile la adresa muncii sale pină la terminarea anilor de sta giatură. ..Nu aveți dreptul să vă pronunțați decit după 

trei ani de la venirea mea in întreprindere- — spunea el și era clar că nici nu-i trecea prin gind să se frăminte. să devanseze in vreun fel termenul stabilit prin lege...Timpul bilanțului — îmi spune inginerul de la întreprinderea de utilaj tehnologic, aflat, și el, în perioada stagia- turii — ni-1 stabilim fiecare, in funcție de respectul pe care îl datorăm profesiei, de obligațiile pe care ni le asumăm față de noi înșine. Din prima zi de lucru am înțeles să activez ca oricare om al fabricii, nu m-am gîndit vreo clipă sâ aștept sau să pretind un regim special. De altfel, cînd m-am prezentat la muncă,. întreprinderea noastră era in plină ac

țiune de reprofilare. Fostele ..Ateliere de întreținere a căii ferate-4. înființate la incepuml secolului. începeau sâ producă vase de propan. reactoare, schimbătoare de căldură, rezervoare. Am privit această coincidentă dintre începutul anei etape noi in viața uzinei și propriul meu început de drum drept o invitație U muncă serioasă și de calitate. Pregătirea mea — am terminat facultatea 

de utilaj chimic — nu putea fi valorificată decit pe noul profil al uzinei, pină atunci nu lucraseră la noi oameni cu a- ceastă specializare. Spune ,.la noi“ cu un firesc pe care îl capeți numai prin convingerea apartenenței absolute La un lucru, se poate descifra. în acest posesiv orgoliul omului care construiește, laolaltă cu ceilalți tovarăși ai săi. prestigiul spațiului de efort în care se află. îmi confirmă această impresie, mi-o argumentează cu fapte de muncă, își demonstrează, prin rezultate, dimensiunea-exactă a contribuției sale: propuneri pentru raționalizarea muncii cu efect în scurtarea timpului și. realizarea de economii, valorificarea de

șeurilor din care se obțin zeci de tone supliihentar pe fiecare produs, dispozitive care evită importul de materiale și agregate. In acestea, prin ele trăiește ca om al uzinei unul dintre cei mai tineri specialiști ai ei. în felul acesta, numai așa a ir.țeies Mircea Botoșanu că se poate practica o profesie. „Dacă va om cu o anumită pregătire — observa el — nu iși utilizează eu inteligență cunoștințele, ingrijindu-se permanent de reîmprospătarea lor. ajunge, numai in cițiva ani. posesorul unui depozit de date cu care nu mai poate face nimic. Autoperfec- ționarea este, in vremea noastră, o condiție morală. Pentru că nimeni nu se poate limita doar la acumulări teoretice, fiecare este obligat să le valorifice practic, sâ contribuie, au- toperfecționîndu-se. la perfecționarea locului în care lucrează, a mașinilor pe care le dirijează'*.Schimbările pe care le-a propus Mircea Botoșanu în sistemul de realizare a flanșelor, dispozitivul pentru forjat coturi, proiectul de rezervoare rulate, ideea recondiționării unor uleiuri — compun, laolaltă, marca apartenenței tînărului inginer la condiția morală de care vorbește. Ele sînt „suplimentul" de contribuție care îl identifică drept om al epocii, drept profesionist. bun al ei, mai exact decît orice altă recomandare. Alături de el, în aceeași u- zină, plecînd la drum odată 

și avînd aceeași pregătire, lucrează și inginera Tatiana Botoșanu. Este in prezent, deci tot înainte de terminarea stagiaturiî, șefa laboratorului de încercări mecanice și tehnologice. Nu e prea tinără pentru a-i încredința o asemenea răspundere? s-au auzit la vremea respectivă voci circumspecte. „Aproape de fiecare da* tă primim probele in avans față de termenul stabilit — îmi comunică Gheorghe Petcu, secretarul comitetului U.T.C. de la I.U.T. Niciodată, de cînd răspunde de acest laborator tovarășa ingineră Botoșanu nu ni s-a întimplat să întirzie vreo lucrare. Este un lucru foarte important să avem rezultatul ana* lizelor mai devreme, pentru că devansăm în felul acesta și restul proceselor de fabricație’*.Tovarăși de viață, tinerii Ingineri se identifică în profesie prin aspirații comune, ■ prin demnitatea datoriei împlinite cum se cuvine, prin felul in care iși înțeleg menirea de specialiști. „Să știți — îmi explică Mircea Botoșanu — că printre tinerii care lucrează la noi, foarte mulți se preocupă de găsirea unor soluții originale, își pun cunoștințele și mintea la contribuție pentru îmbunătățireă proceselor tehnologice, pentru creșterea calității produselor. Formăm laolaltă up cerc de creație tehnică și științifică, inspirată de problemele care apar in secții, de- necesitatea unor intervenții eficiente în situațiile care apar in hale și ateliere".De acolo, din planul producției, își aleg tinerii specialiști datele stimulatorii pentru inspirație, tot ce se întîmpla în procesul de muncă al uzinei, devine terenul de, afirmare aj-.ori- ginalității, al îndrăznelii creatoare. Este singurul fel în care se poate sluji cu devotament și competență profesia,SOFIA SCORȚARU-PAUN
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la ședința comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român
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și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
(Urmare din pag. I)de a aplica aceste măsuri și de a raporta asupra felului cum s-a realizat acest program. Primii-secretari, ceilalți membri ai Comitetului Central care lucrează în aceste domenii trebuie să acționeze ferm pentru îndeplinirea a- cesțor sarcini. Doresc să reamintesc că după acest cincinal vor veni altele și de aceea cercetarea științifică trebuie să se ocupe și de problemele de perspectivă, de activitatea fundamentală, teoretică în cadrul fiecărei științe. Pe baza programelor de perspectivă să creăm condiții ca știința românească să joace un rol tot mai activ în dezvoltarea întregii noastre societăți.Am discutat nu o dată, dar doresc să reamintesc și acum, despre sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea cu privire la ridicarea nivelului tehnic și a calității producției.1 Avem rezultate bune în toate sectoarele. însă aici nu există limite ! Avem încă lipsuri și trebuie să ne așezăm temeinic ca, în strînsă legătură cu cercetarea, prin introducerea tehnicii noi, să ridicăm nivelul tehnic al producției, calitatea produselor atît pentru necesitățile economiei naționale și ale populației, cît și pentru export. Aceasta trebuie considerată drept una din problemele centrale ale activității zilnice a tuturor celor ce lucrează în domeniul economic, a tuturor organizațiilor de partid și organizațiilor obștești, astfel ca ceea ce s-a stabilit la Congresul al XI-lea cu privire la înfăptuirea plenară a revoluției tehnico-ști- ințifice în România să nu ră- mînă.o lozincă generală, ci să se materializeze în noi succese în .fiecare întreprindere, la realizarea fiecărui produs, în toate sectoarele de activitate!Sînt încă probleme legate de productivitatea muncii, care depind de buna organizare a producției și a muncii, de mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, a transportului uzinal, precum și de alte măsuri. Avem încă rezerve mari. Unele județe au luat măsuri eficiente și au obținut rezultate bune pe primele luni, depășind prevederile pe acest an. Aceasta demonstrează că sarcinile trasate de Congres pot fi îndeplinite și chiar depășite. Mă refer, în primul rînd, la producția industrială, dar aceasta e valabil și în agricultură și în transporturi. Trebuie să luăm măsuri foarte serioase pentru a obține în acest cincinal o creștere mult mai mare a productivității muncii decît s-a prevăzut în planul cincinal.O altă latură calitativă a planului cincinal este reducerea consumurilor materiale, a cheltuielilor de producție, creșterea eficienței’ economice a întregii activități economice, în privința aceasta trebuie să spunem că lucrurile nu ne pot încă, mulțumi. Nu se acționează cu toată ' fermitatea pentru reducerea cheltuielilor, a consumurilor, pentru creșterea eficienței economice. Desigur, sarcina principală o au producătorii, dar nici organele financiare, nici alte organisme și organizații nu-și fac pe deplin datoria. Or, nu mai este nevoie să subliniez că sporirea eficienței economice, creșterea venitului național sînt probleme esențiale ale dezvoltării societății noastre, ale ridicării nivelului de trai al poporului.Avem un volum mare de investiții. Există însă, la unele ministere, tendința de a solicita investiții suplimentare, deși pe primele 5 luni' nu și-au realizat planul de investiții. Este necesar ca în primul rînd sa se asigure înfăptuirea planului de investiții. Doresc să atrag atenția asupra necesității evitării creșterii ponderii cheltuielilor pentru construcții în totalul investițiilor. Unele ministere lasă încă pe seama proiectanților să stabilească ce să se construiască și cum să se construiască, iar unii p.roiectanți văd doar latura arhitecturală a construcției ; vor să rămînă în istorie prin arhitectura construcției industriale, nu- prin nivelul tehnic și eficiența acesteia. Se uită că construcția constituie numai acoperișul menit să creeze condiții optime de muncă și să protejeze instalațiile. Se propun spre demolare construcții bune, spațiile existente fiind insuficient folosite. Do

resc să atrag atențiunea asupra acestei probleme atît ministerelor, cît și organelor de sinteză care sînt foarte îngăduitoare în această privință și, desigur, comitetelor județene, tuturor tovarășilor care au răspunderi în acest domeniu. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru micșorarea substanțială a ponderii construcțiilor în totalul investițiilor. Să luăm măsuri corespunzătoare pentru realizarea la timp a lucrărilor, pentru mai buna organizare și folosire a forței de muncă de către unitățile de construcții, a tuturor mijloacelor de care dispun, astfel încît toate unitățile să intre în producție cel puțin la termenul planificat dacă nu mai înainte. Să se acorde toată atenția realizării nivelului planificat și proiectat de producție.în acest cincinal pregătirea forței de muncă, a cadrelor reprezintă o sarcină deosebit de importantă. Desigur, s-au luat măsuri pentru mărirea numărului de studenți, dar practic aceștia nu vor intra în producție în acest cincinal. Cei care vor intra în toamnă în facultăți vor ajunge să lucreze efectiv în producție abia în cincinalul 1981—1985. Deci, se impune o folosire rațională a cadrelor existente sau a celor care vor absolvi în următorii ani facultățile. Totodată, trebuie să asigurăm o bună pregătire a cadrelor de muncitori calificați, atît prin școlile profesionale, cît și la locul de muncă. Este necesar să luăm măsuri foarte serioase pentru ca toate prevederile cincinalului privind pregătirea cadrelor să fie înfăptuite în cele mai bune condițiuni. O atenție deosebită trebuie acordată pregătirii cadrelor de conducere în sistemul existent. Trebuie să spunem că nu sînt trimiși întotdeauna în a- ceste școli cei mai buni oameni din producție, unii tovarăși z considerînd că slăbesc munca dacă îi trimit. pe. oamenii capabili să urmeze cursurile. în acest caz, evident, nici absolvenții nu vor fi dintre cei mai buni. Dar chiar absolvenții cu rezultate bune nu sînt’ folosiți în mod rațional, în domeniul pentru care au fost pregătiți. Este necesar ca fiecare minister, fiecare comitet județean, organele responsabile cu repartizarea cadrelor să vegheze la respectarea hotărîrilor de partid în acest domeniu.

S-au aprobat în cadrul ședinței comune cîteva programe speciale cu privire la producția bunurilor de consum. In planul cincinal sînt prevăzute toate măsurile necesare pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului. Programele adoptate astăzi asigură, în cîteva domenii importante ale producției bunurilor de consum — alimentare, de îmbrăcăminte, materiale, de uz casnic, electrice sau electrotehnice — o creștere mare a producției. Aceasta va permite satisfacerea cerințelor maselor populare în condițiuni superioare prevederilor inițiale stabilite de Congresul al XI-lea. Nu doresc să mă opresc pe larg asupra acestor programe. Ele vor fi publicate și cunoscute de toate organizațiile de partid, de organele economice de stat, de consiliile populare, de toți cetățenii patriei noastre. Principalul este să se ia toate măsurile ca ele să fie realizate în bune condițiuni, asigurînd îmbunătățirea calității produselor și servirea corespunzătoare a populației. Există în prezent deficiențe serioase în organizarea desfacerii, în gradul de pregătire și civilizație al personalului din comerț, în calitatea unor produse alimentare și a altor bunuri de consum. Nu se acordă încă atenția corespunzătoare realizării sarcinilor privind dezvoltarea și perfecționarea alimentației publice. Nici tovarășii de la Capitală, nici cei de la Ministerul Comerțului Interior nu au acordat destulă atenție a- cestor probleme. Au fost lichidate multe spații comerciale ; unele continuă să fie închise sau transformate în depozite. Populația nu poate găsi întotdeauna în zona în care locuiește o serie de produse necesare. în general, s-a simplificat mult alimentația publică. Se renunță uneori la bucătăria românească, se reduc numărul și varietatea preparatelor. Oamenii din a- cest sector au căutat să-și simplifice propria existență, înrăutățind însă, prin aceasta, servirea populației. Trebuie să folosim rațional, corespunzător spațiile comerciale, să acționăm pentru a diversifica producția în întreaga alimentație publică ! Este necesar să a- cordăm, de asemenea, toată atenția problemei igienei în alimentația publică. Consiliile populare — care sînt beneficiare directe — Minis

terul Sănătății au datoria să asigure realizarea măsurilor de igienă și să pună ordine în alimentația publică și în industria alimentară.Aceste probleme sînt strîns legate de programele pe care le-am adoptat astăzi. Soluționarea lor trebuie să ocupe un loc important în activitatea organelor de partid, a consiliilor populare, a organelor centrale de stat.In ce privește aprovizionarea, este planificat un anumit volum de marfă. Peste acesta vom putea da în plus numai dacă vom produce suplimentar. Faptul că venitul național al României este de 1 000 de dolari pe cap de locuitor și al altor țări este de 4 000 de dolari atrage după sine diferențe în consum ; oricum am proceda, tot trebuie să consumăm de 4 ori mai puțin. Dacă vrem să consumăm la fel, trebuie să ajungem la nivelul de producție al acestor țări. Aceasta este problema esențială pe care trebuie s-o înțelegem cu toții. Ea trebuie să fie clar înțeleasă de fiecare cetățean, de la ministru pînă la ultimul muncitor, țăran și funcționar. Dar ceea ce am stabilit că putem consuma, aceasta trebuie realizat. în condițiuni corespunzătoare. De fapt, nivelul de calorii pe care noi îl asigurăm prin cantitățile de produse stabilite în plan ne plasează printre primele 14—15 țări din lume.Nu doresc să mă refer și la alte aspecte ale planului cincinal. Realizarea obiectivelor planului cere eforturi serioase. Avem posibilități materiale, dispunem de capacități de producție, avem forța de muncă corespunzătoare pentru a realiza aceste obiective. Trebuie să perfecționăm continuu activitatea de conducere, să organizăm mai bine .producția și munca la toate nivelurile pentru a îndeplini în cele mai bune condițiuni mărețele obiective ale planului cincinal. în acest sens au fost adoptate și măsurile de îmbunătățire a organizării unor ramuri de activitate, au fost create unele consilii, printre care și Consiliul pentru coordonarea producției bunurilor de consum. Dorim să creăm Consiliului de Miniștri, care are răspunderea conducerii directe a activității economice și a întregii administrații, posibilitatea să dispună de tot ce este necesar pentru a-și 

putea îndeplini în bune condițiuni atribuțiunile. Consider că odată cu finalizarea măsurilor privind organizarea muncii se va crea un cadru organizatoric bun. Totul va depinde de munca organismelor respective și mai cu seamă de activitatea oamenilor care conduc și lucrează în aceste organisme. Este important să avem o structură organizatorică bună, dar pînă la urmă hotărîtor este felul în care cei însărcinați să conducă diferitele sectoare, ceilalți activiști și lucrători din domeniul respectiv acționează pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Aceasta presupune creșterea puternică a spiritului de răspundere și exigență în muncă, a disciplinei și ordinii.Nu vreau să mă opresc mai pe larg asupra problemelor democrației de partid și ale democrației socialiste. Trebuie să fie însă clar tuturor că dezbaterea largă a problemelor în partid, în diferite organisme sociale, cu întregul nostru popor, nu înseamnă vorbărie, ci găsirea în comun a soluțiilor celor mai bune. Odată însă adoptate hotărîrile și stabilite planurile, odată emise legile, trebuie trecut la executare. Așa prevede principiul centralismului democratic. Chiar dacă ai avut altă părere trebuie să faci ceea ce s-a hotărît, nu să te dai la o parte și să lași pe alții să lucreze. Trebuie să punem capăt indisciplinei, pălăvrăgelii, discuțiilor la infinit ! Nu se poate construi socialismul cu vorbărie, cu a- narhie. Aceasta trebuie să fie clar tuturor ! De sus pînă jos, în partid, în organele de stat, în întreprinderi, în organizațiile obștești trebuie introdus, pe lîngă dezbaterea democratică a problemelor,, și spiritul de disciplină fermă, comunistă. (Aplauze puternice).E necesar să organizăm un control temeinic, sistematic asupra întregii activități, paralel cu organizarea și ajutorul în adoptarea măsurilor menite să asigure îndeplinirea sarcinilor. Nimeni nu poate rămîne în afara controlului de partid și de stat ! Avem în această privință prevederi clare atît în Statutul, cît și în Programul partidului, în legile țării. Trebuie să le îndeplinim în mod corespunzător ! Este nevoie de o mai bună organizare, de eliminarea unor suprapuneri, de realizarea unui 

control mai concret, cu rezultate practice. în nici un caz nu trebuie să admitem ocolirea controlului, să nu admitem ca vreo latură a activității noastre să fie sustrasă controlului organelor de partid și de stat. Numai așa vom asigura creșterea rolului organizațiilor de partid, numai așa rolul conducător al partidului se va putea afirma în mod corespunzător ! Aș dori să insist încă o dată asupra rolului tot mai important pe care îl au organizațiile de partid, comitetele comunale, orășenești și județene de partid în unirea forțelor întregului nostru popor în înfăptuirea hotărîrilor Congresului ai XI-lea. Dispunem de tot ce este necesar, avem o clasă muncitoare minunată, o țărănime și o intelectualitate minunate, un popor hotărît să nu precupețească nimic pentru înfăptuirea politicii partidului nostru. Avem un partid puternic care a demonstrat că știe să acționeze cu hotărîre pentru realizarea programului pe care și l-a propus. Să facem, deci, totul ca în acest cincinal prevederile stabilite de Congresul al XI-lea să fie realizate și, pe. această bază, să asigurăm dezvoltarea generală a patriei noastre, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor !Stimați tovarăși,Aș dori să spun cîteva cuvinte cu privire la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa care a avut loc zilele acestea. De fapt, s-au publicat documentele, precum și o parte din cuvîntări. Mîine va fi publicată esența cuvîntărilor celorlalți participant la conferință. Deci, din lectura documentului și a cuvîntărilor fiecare va putea să-și facă o imagine clară asupra felului în care au fost abordate problemele la această consfătuire.Esențialul îl reprezintă, cred, faptul că s-a putut realiza o conferință pe baze democratice, că toate partidele au putut participa activ la pregătirea conferinței, inclusiv a documentului adoptat, că ele și-au putut expune punctele de vedere și au căzut de acord cu problemele consemnate în document. Este un document, după părerea mea, bun. Desigur, vreau să 

fiu clar ; dacă l-ar fi elaborat partidul nostru poate ar fi fost altfel. Dealtfel, cred ca dacă l-ar fi elaborat oricare alt partid ar fi arătat altfel. Dar acesta este un document realizat de 29 de partide. El sintetizează felul de a gîndi în prezent asupra diferitelor probleme internaționale al celor 29 de partide. Esențialul nu este faptul că în elaborarea unui document au fost diverse păreri. Și la noi acasă pînă elaborăm o hotărîre cîte proiecte nu luăm de la început. Acesta este un proces firesc de elaborare al unui document; cu atît mai mult cînd la elaborarea lui trebuie să conlucreze un număr mare de partide, cu condiții specifice deosebite din punct de vedere al dezvoltării economice și sociale, din țări cu orînduiri sociale diferite — țări socialiste și țări capitaliste — cu păreri diverse asupra multor probleme actuale. Tocmai de aceea aș dori să subliniez succesul acestei conferințe, care, în ciuda acestei mari diversități, a reușit să elaboreze un document adoptat prin consens de 29 de partide. El nu mai este rodul hotărîrii a cîtorva partide sau persoane, ci este, într-adevăr, rezultatul activității colective a 29 de partide. Aceasta marchează o schimbare fundamentală în mișcarea comunistă și muncitorească. (Aplauze puternice).Iată de ce și în cadrul conferinței de la Berlin am subliniat că partidul nostru consideră că. acționînd și în viitor în aceiași mod, vom putea întări și mai mult solidaritatea și colaborarea între partidele comuniste și muncitorești pe o bază nouă — a respectării deplinei egalități, a autonomiei, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia sa generală, politică, tactica și strategia de sine stătător, în conformitate cu condițiile concrete în care își desfășoară activitatea. Acest fel de a judeca lucrurile este bine prins în documentul adoptat și constituie un mare cîștig al mișcării noastre revoluționare. Poate nu toți înțeleg încă ce mare perspectivă se dă, prin aceasta, creșterii forței și autorității partidelor comuniste din fiecare țară ca partide care, în unele state, și-au asumat răspunderea conducerii popoarelor în construcția orînduirii noi, iar în altele joacă un rol 

important în societate, își propune să participe la conducerea vieții economice, politice și sociale a popoarelor respective. Fără a asigura, într-adevăr, din toate punctele de vedere, deplina independență și autonomie a fiecărui partid în activitatea sa nu se poate realiza nici creșterea rolului lor, nici transformarea lor în partide puternice care să fie urmate de națiunile și popoarele respective și care să fie în stare să conducă a- ceste popoare spre socialism, spre o viață bună. (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, nu este vorba să discutăm cine a avut mai multă sau mai puțină dreptate. Nu această problemă este esențială ! Esențialul este să vedem că la conferință, comuniștii au fost în stare să depășească anumite deosebiri de păreri și să ajungă la concluzii comune într-un șir de probleme fundamentale. A- ceste concluzii sînt legate atît de dezvoltarea generală a societății pe calea socialismului, a progresului social, a întăririi democrației, cît și de problemele asigurării păcii și securității în Europa și în întreaga lume. Aceasta este o altă latură de importanță deosebită pe care trebuie s-o reținem și s-o facem să fie bine înțeleasă de toți activiștii partidului nostru, de întregul nostru partid și popor.Este, desigur, 'evident că a- doptarea documentului în sine nu înseamnă și soluționarea problemelor. Am ajuns la concluzii comune, care dau o perspectivă bună în unirea popoarelor din Europa, pentru înfăptuirea năzuințelor lor de pace și colaborare. Se deschid, de asemenea, perspective mari pentru activitatea partidelor comuniste de colaborare cu partidele socialiste, social-de- mocrate, cu alte forțe politice democratice, religioase- și de altă natură. însă, abia acum, după conferință, trebuie să ne gîndim ce trebuie să facem pentru a realiza în viață ceea ce am consemnat în documentul adoptat. Așa cum documentele de la Helsinki nu își au valoare decît în măsura în care sînt traduse în viață, tot așa și acest document va avea o însemnătate corespunzătoare prin felul în care se va acționa pentru înfăptuirea în viață a concluziilor adoptate. Desigur, nu este vorba de obligații pentru vreun partid sau altul. Nu există și nu poate exista un centru conducător și acest lucru este astăzi bine înțeles de către toate partidele, el corespun- zînd schimbărilor petrecute în lume. Dar pentru a înfăptuii năzuințele de progres ale popoarelor, pentru a apăra libertățile lor democratice, pentru a realiza securitatea și pacea în Europa trebuie, totuși, să acționăm. Dacă nu vom întări solidaritatea, dacă nu vom acționa pentru a im-1 pune, prin mobilizarea largai a popoarelor, înfăptuirea] principiilor securității euroJ pene, dacă nu vom intensifica] lupta pentru dezvoltarea de-| mocrației și cuceririlor oame-l nilor muncii, atunci oricîi de bun ar fi acest document! el își va pierde orice însemJ nătate. ]Iată de ce consider că parJ tidul nostru trebuie să traga concluziile corespunzătoarei să-și stabilească modalității! de activitate, să acționezi pentru a contribui la înfăp] tuirea obiectivelor asupra că-l rora am convenit prin con-l sens la Conferința partidelol comuniste și muncitorești dl la Berlin. Este necesar să fii însărcinat Comitetul Politii Executiv să stabilească măi șurile corespunzătoare pentrl întărirea contactelor și a sol lidarității cu celelalte partid! comuniste și muncitorești, ci alte forțe înaintate din Eurol pa, pentru strîngerea legătul rilor cu toate statele și pol poarele europene și de pe' altl continente, în vederea dezarl mării, lichidării subdezvoltării făuririi noii ordini economici și politice internaționale, asii gurării tuturor națiunilor I unei vieți mai bune, libere, I păcii și independenței .. lorB (Aplauze puternice). IAș dori să apreciez unaniB mitatea cu care ședința noa® tră comună a adoptat toa» documentele, unanimitatea ci care a fost aprobată activitJ tea delegației noastre la Cor® ferința partidelor comunis® și muncitorești de la BerliH și documentul respectiv. lH aceasta văd hotărîrea Comit® tului Central, a ‘partidul® nostru de a face totul pent® a-și îndeplini sarcinile ce B revin atît pe plan naționaH cît și pe plan internațion® (Aplauze puternice, prelu® gite). I
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

EXPUNERE
la proiectul de Lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe perioada 1976-1980

?■ rsate tovarășe președinte4. Republicii Socialiste Româ-7--cată Mare Adunare Na- ”i -or fă-mi permiteți ca.t Terr.icirea Comitetului ' — t«1 al Partidului Comunist ' si a Consiliului de Mi-• ■ ■ să prezint Marii Adunări : — proiectul de Lege 7- —_ adoptarea planului na- t -_i. unic de dezvoltare eco- 
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fundamentala a politicii Partidului Comunist Român, a cărei justețe a fost pe deplin confirmată de viață.Proiectul de plan asigură continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă a țării — factor hotărîtor al dezvoltării și modernizării în ritm susținut a producției materiale, al dinamismului nostru economi- co-social. Prin creșterea producției industriale într-un ritm mediu anual de 10,2—11,2 la sută se va consolida poziția conducătoare a industriei, care va participa cu peste două treimi la formarea venitului național și cu circa 75 la sută la înzestrarea tehnică a economiei, aducînd, totodată, o contribuție importantă la amplificarea comerțului exterior și a cooperării economice internaționale.Ținînd seama de dinamica industriei și de caracterul tot mai complex al asigurării resurselor materiale pe plan mondial, vom acorda în continuare o deosebită atenție lărgirii bazei proprii de materii prime și energie, valorificării cit mai depline a bogățiilor naturale ale țării. Potrivit sarcinilor trasate recent de secretarul general al partidului, vom lua măsuri pentru perfecționarea organizării activității în domeniul geologiei, îmbunătățirea programelor de cercetări și prospecțiuni in scopul sporirii mai accentuate a rezervelor de hidrocarburi, cărbune, minereuri feroase, neferoase și alte substanțe minerale. In energetică se va modifica in continuare structura resurselor primare utilizate, sporind ponderea cărbunilor și a energiei hidroelectrice ; se vor lua măsuri severe de economii, de mai bună gospodărire și folosire rațională a potențialului energetic al țării.Planul atribuie un rol însemnat dezvoltării bazei. metalurgice, ca premisă indispensabilă a unei industrii puternice și moderne.Producția de oțel va ajunge la 16,6—17.3 milioane tone in 1980 ; la finele cincinalului producția de oțeluri aliate și carbon de calitate va depăși întreaga producție de oțel a țării din anul 1975.O trăsătură esențială a dezvoltării industriale în actualul cincinal o constituie creșterea mai rapidă a ramurilor prelucrătoare și, îndeosebi, a celor promotoare ale progresului tehnic ; construcția de mașini și industria chimică vor deține împreună aproape 50 la sută din totalul producției industriale a țării din anul 1980.Un rol deosebit în asigurarea echipării moderne a întregii e- conomii naționale revine industriei constructoare de mașini, în cadrul dezvoltării de ansamblu a acestei ramuri — într-un ritm mediu anual de 11.8 —12,6 la sută — ritmuri mai înalte vor cunoaște industria e- lectronică și electrotehnică, mecanica fină și optica, producția de instalații tehnologice complexe. industria mijloacelor de automatizare, producția de ma- șini-unelte, construcția de nave, precum și fabricația altor produse de înaltă tehnicitate.Ramură de prim rang pentru o economie in plină dezvoltare, industria chimică va înregistra o creștere a producției — cu 15.2—16.5 la sută anual — concomitent cu îmbunătățirea structurii produselor. Se va extinde cu prioritate petrochimia., în special fabricația de produse cu valoare economică ridicată — fire și fibre sintetice, mase plastice, cauciucuri sintetice — precum și producția de îngrășăminte, biostimulaton. medicamente și produsele chimice de mic tonaj, ceea ce va permite o valorificare superioară a resurselor noastre de materii prime.în vederea satisfacerii optime a cerințelor de consum ale populației, dezvoltarea industriei bunurilor de consum va fi orientată spre creșterea și modernizarea producției, realizarea unei largi game sortimentale. ridicarea substanțială a calității produselor. In acest scop, producția industriei alimentare va crește într-un ritm anual de 9,2 la sută și cea a industriei ușoare de 8.7 la sută.După cum vă este cunoscut, din indicația secretarului general al partidului nostru, au fost elaborate . și aprobate recent programe speciale pentru creșterea și diversificarea producției de bunuri alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse electrocasnice, articole de uz gospodăresc, îmbunătățirea alimentației publice, dezvoltarea bazei materiale a comerțului.Recent au fost adoptate importante măsuri organizatorice menite să asigure coordonarea producției bunurilor de larg consum — în unitățile industriei republicane, locale și ale cooperației — atît pe ansamblul țării, cît și in județe, pentru a asigura înfăptuirea unitară a politicii partidului nostru în a-

-prezentată de tovarășul Manea Mănescu-
cest domeniu de o deosebită importanță pentru buna aprovizionare a populației.Corespunzător nevoilor economiei, o dezvoltare susținută vor cunoaște industria lemnului, industria materialelor de construcții, precum și celelalte ramuri ale industriei, dirijate ferm spre fabricarea unui sortiment diversificat de produse cu un grad înalt de prelucrare.înfăptuirea integrală a prevederilor de plan în domeniul industriei impune măsuri energice de ordin tehnic și organizatoric din partea Consiliului de Miniștri, ministerelor, centralelor, întreprinderilor și organelor locale pentru folosirea deplină a capacităților de producție și valorificarea superioară a resurselor materiale, extinderea specializării și cooperării inter- uzinale in producție, modernizarea tehnologiilor de fabricație, perfecționarea activității de aprovizionare tehnico-materială, întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei de plan, asigurarea condițiilor pentru desfășurarea ritmică a producției in toate unitățile economice.Stimați tovarăși,O componentă esențială a creșterii noastre economice o constituie accentuarea procesului de dezvoltare intensivă a a- grieulturii — ramură de bază a economiei romanești — in vederea satisfacerii dt mi depline a cerințelor de consun-. a.» populației și a necesităm t de materii prime ale indu$-.ne_Un obiectiv prioriter al politicii agrare a pariidului îl reprezintă gospodărirea rațională a pămintului — unul din bunurile cele mai de preț ale avuției noastre naționale — reauzarea integrală a programului de îmbunătățiri funciare. Suprafața amenajată pentru irigații va a- junge in 1980 la 3 milioane hectare, reprezentind circa trei cincimi din potențialul ir.gabil al țării. Fondurile destinate agr.- culturii asigură consolidarea in continuare a bazei tehnico-ma- teriale a acestei ramuri, pinâ la sfirșitul cincinalului urmind să fie încheiat, practic, procesul ae mecanizare a lucrărilor agricole. Cantitatea de îngrășăminte chimice — 280 kg substanță activă la un hectar — se va situa la nivelul țărilor cu o agricultură avansată.Pe baza programelor speciale întocmite pentru fiecare sector de activitate din agricultură, se prevede ca producția globală a- gricolă să crească in actualul cincinal cu 23—14 la sută față de media anilor 1971—1975.în ansamblul agriculturii, o importanță deosebită se va acorda in continuare producției de cereale, care se preconizează să ajungă, în condiții climatice normale, la un nivel mediu a- nual de 20—22 mil. tone. Prin plan se acordă, totodată, o atenție sporită culturii plantelor tehnice, asigurir.du-se acoperirea în mai mare măsură a nevoilor industriei. Creșteri însemnate de producție se prevăd pentru legumicultura, pomicultură și viticultură, care să permită mai buna aprovizionare a populației.Expresie a accentuării caracterului intensiv al agriculturii — ponderea zootehniei in producția agricolă se va majora pină la sfirșitul actualului cincinal la circa 42 la sută. In acest scop, va trebui aplicat integral complexul de măsuri stabilit pentru creșterea șeptelului. a- meliorarea raselor de animale, îmbunătățirea substanțială a bazei furajere, astfel ca producția de carne, lapte, lină, -ouă și alte produse animaliere să sporească continuu.înfăptuirea sarcinilor din domeniul agriculturii necesită perfecționarea activității Ministerului Agriculturii, a tuturor unităților agricole, o preocupare sporită pentru utilizarea rațională a întregului potențial de producție din întreprinderile a- gricole de stat, cooperativele a- gricole și din gospodăriile populației, in vederea obținerii, an de an, a unor recolte cit mai bogate.Cincinalul in care am intrat constituie prima etapă a aplicării programelor de perspectivă pentru conservarea și gospodărirea judicioasă a pădurilor, precum și pentru amenajarea bazinelor hidrografice. Ministerele, organele de specialitate, consiliile populare vor trebui să întreprindă măsuri hotărite pentru realizarea exemplară a tuturor lucrărilor prevăzute în acest domeniu.In concordanță cu nevoile e- conomiei naționale, se va asigura dezvoltarea transporturilor și telecomunicațiilor, creșterea gradului de mecanizare și automatizare a lucrărilor, îmbunătățirea indicilor de utilizare a mijloacelor de transport fero

viare, auto, maritime și aeriene, sporirea capacității de trafic și modernizarea porturilor, generalizarea acțiunii de raționalizare și optimizare în acest important sector al economiei naționale.Stimați tovarăși deputați.Una dintre caracteristicile definitorii ale strategiei politice și economice a partidului și statului nostru o constituie sporirea în ritm înalt a venitului național și, pe această bază, asigurarea creșterii și modernizări. potențialului economic și științific al țării, al activităților so- cial-culturale. In actualul cincinal, fondul național de dezvoltare economico-socială va £ mai mare decît cel realiza: in întreg deceniul 1966—1975.Cel de-al șaselea cincinal prevede realizarea unui progra» de investiții de 1000 nuliarde lei, din care aproape nonă zecimi sini repartizate ramur-lar producției materiale, ponderea cea mai mare — peste 53 la sută — revenind industriei. PaTimo- niul economiei naționale se va îmbogăți cu circa 2 700 obiective importante. îndeosebi in oocne- niul industrial și agrazootehn-c.în scopul înfăptuim exemplare a programelor oe investrm- Consiliul de Miniștri va hsa măsuri pentru îmbunătățirea crgar.izăr.1 arirtexâui in acest Gememu decsrir ai areșter- e- ccn-xmcs. per**» transpunem femă ia a pin-----~Jce âes-riematizar? • ptetfocmekr ic- miTT.ale ș: a pregătirea dzt timp a iTT.nu- țuior. asigurarea teb-nolpgâce «i a ^sneș de rtmă necesare execuție: ritmice a ta- crănlor și punerii in funcțiune a noilor obiective La termenele stabilite, astfel inc: să obținem o eficiență ci: mai inaltâ a mijloacelor ma:eriale și financiare pe care le investim.Coordonată fundamentală a politicii partidului nostru, repartizarea zonală judicioasă a forțelor de producție se va realiza in acest cincinal potrivit unei concepții științifice, de sistematizare planificată și omogenizare a dezvoltării economi- co-sociale a teritoriului- In a- cest cadru s-au asigura: condiții pentru îndeplinirea hotăriri- lor Congresului al XI-lea ca pină la finele cincinalului in fiecare județ industria să devină preponderentă, realizind o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. In profilul economic al unui număr de 17 județe vor apare in acest cincinal subramuri moderne din construcția de mașini, chimie și metalurgie.Prevederile de plan în profil teritorial pentru perioada 1976— 1980 determină progresul tuturor zonelor țării, apropierea treptată a, nivelurilor de dezvoltare a județelor, accentuarea procesului de' urbanizare a localităților și. pe această bază, creșterea generală a nivelului de trai și civilizație al populației. După cum vă este cunoscut, Camera Legislativă a Consiliilor Populare, in cadrul ședinței de ieri, a examinat, sub aspect teritorial, planul cincinal 1976—1980, recomandind Marii Adunări Naționale adoptarea legii ce vă este supusă spre dezbatere. In cadrul lucrărilor Camerei s-au făcut o serie de sugestii și propuneri valoroase cu privire la perfecționarea activității de producție, investiții, export, aprovizionare tehnico- materială $i eficiență economică. solicitindu-se totodată un sprijin mai susținut din partea ministerelor și celorlalte organe centrale pentru rezolvarea o- perativă a problemelor econo- mico-sociale in teritoriu. Membrii Camerei și-au luat in mod unanim angajamentul de a acționa ferm pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor indicatorilor planului cincinal.Ridicarea economică și socială a tuturor județelor țării va a- sigura in continuare egalitatea reală în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, români, maghiari, germani și de alte naționalități, va întări unitatea și coeziunea de nezdruncinat a întregii noastre națiuni — uriașă forță motrice a construcției socialismului și comunismului pe pămîntul României.Stimați tovarăși,Pornind de la orientarea stabilită de Congresul al XI-lea, ca cincinalul 1976—1980 să devină efectiv cincinalul promovării largi a revoluției tehnico- științifice în toate sectoarele economico-sociale, proiectul prevede intensificarea considerabilă a activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care va fi concentrată cu precădere asupra soluționării pro

blemelor legate de creșterea și perfecționarea producției materiale- în cursul cincinalului, produsele ramurilor prelucrătoare ale industriei republicane vor fi reînnoite și modernizate în pro- porbe de circa 45 la sută, cea mai mare parte pe baza concepției tehnice românești.Realizarea obiectivelor progra- mului de cercetare și dezvoltare T.T.ilrgică solicită participarea întregului nostru potențial de creație tehnică. în acest scop, in pian s-a prevăzut un număr spon: de acțiuni în domenii .-.Târitoare, cum sint geologia, energetica, metalurgia, construcția de mașini. chimia, fizica, matematica, biologia, științele economice și sociale, la înfăptuirea cărora sint chemate să-și •miră o contribuție substanțială institutele de cercetări, academiile- ir.vatămintul superior. în cadrul unei mai strinse cooperăm intre producție, știință și invățămint.Consiliul National pentru Știință și Tehnologie, ministerele, tectituferie de cercetări și de in- \ătâmim superior, academiile, centralele. întreprinderile au o- hiizatia să asigure dezvoltarea cercetărilor care contribuie la gi valorificarea superioară a bazei proprii de materii prâBe te resurse energetice, di- f rarea si modernizarea procscue: prin asimilarea de not produse si crearea ce noi te^^aaingii. ridicarea perfxma-.- beâor ca_tanme ș: a eficietrte: h*. toal- dotreu.le de amv-.iaîe. »- protemarea rmoesteru îrams- forzEămjor eeocoecaeo-soaaSe d-s cricdmrea n râseră soc~s.'~s^ăSumau turarășuLu'-.d ia codri ieratie cerința obiecuvă a extinderii continue a coenertuhn exterior și cooperării internaționale, cel de-al șaselea plan cincinal prevede o participare mai activă și eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, vohi- mul comerțului exterior urmind să sporească de circa 2 ori față de cincinalul 1971—1975.în ansamblul relațiilor noastre economice externe, schimburile comerciale și cooperarea economică și tehnico-științifică cu toate țările socialiste vor deține in continuare ponderea principală. Se va extinde colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., pe baza ..Programului complex", arindu-se in vedere promovarea unor forme eficiente de cooperare în producție și în tehnologie. care să favorizeze progresul rapid al fiecărei țări, egalizarea treptată a nivelurilor de dezvol- tre economică a statelor membre. Se vor lărgi și diversifica relațiile economice și cooperarea in producție cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care au pășit pe calea progresului economic și social ; România va extinde, totodată, raporturile sale economice cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduirea lor socială.în același timp cu creșterea volumului exportului se prevede o .Îmbunătățire substanțială a structurii acestuia, îndeosebi prin promovarea pe piețele externe a produselor industriei constructoare de mașini și chimiei. care vor deține in 1980 a- proape jumătate din exportul țării. In proiectul de plan sint prevăzute mijloacele necesare, materiale și financiare, pentru dezvoltarea cooperării internaționale în producție, tehnică și știință. Ministerul Comerțului Exterior, ministerele de producție, centralele, întreprinderile vor trebui să acționeze mai intens pentru statornicirea de relații contractuale stabile, pe termen lung, pentru adaptarea o- perativă a producției la exigențele pieței externe și valorificarea superioară a produselor noastre la export, pentru perfecționarea activității de cooperare economică internațională. Unitățile economice au obligația să-și desfășoare astfel activitatea incit să îndeplinească riguros sarcinile de export, să se încadreze strict în planul valutar de import, asigurîndu-se in acest mod respectarea echilibrului planificat al balanței de plăți externe a țării.Stimați tovarăși,în dezvoltarea econdmico-so- cială a României un obiectiv fundamental îl constituie creșterea eficienței economice, orientarea tuturor unităților spre utilizarea cu maximum de randament a potențialului tehnic, mărirea productivității muncii și a rentabilității producției, a- sigurarea condițiilor pentru sporirea venitului național în ritm de 10—11 la sută anual, superior celui prevăzut în Directive.în strategia politicii noastre economice, un loc central U ocu

pă creșterea în ritm susținut a productivității muncii — factor decisiv al amplificării avuției naționale. în acest scop, planul cincinal prevede, in industrie, majorarea productivității muncii intr-un ritm mediu anual de circa 9 la sută, pe seama acesteia urmind să se realizeze circa 80 la sută din sporul producției industriale. Ministerele, centralele, întreprinderile, organele locale trebuie sâ acționeze sistematic pentru organizarea științifică a producției și a muncii in fiecare unitate, pină la fiecare loc de muncă, pentru încadrarea personalului cu prioritate în sectoarele productive și folosirea deplină a fondului de timp de lucru. îmbunătățirea normării, ridicarea calificării cadrelor, întărirea ordinii și disciplinei de producție în vederea obținerii unei productivități a muncii cît mai înalte.Dimensiunile considerabile ale potențialului nostru productiv, ale fondurilor fixe — componentă de bază a avuției noastre naționale — care vor ajunge, in anul 1980, ia un volum de aproape 2 000 miliarde lei, pun tot mai accentuat problema utilizării acestora cu eficiență maximă.în activitatea economică vor trebui aplicate măsuri tehnice ^.organizatorice pentru gospo- 4 dlnpe= cu răspundere a fabri-t cilor și uzinelor, apărarea pro-5 prietin: sccialisteT buna intreți- aere te exploatare a mașiniSor. «xZa/e^r. creșterea duratei de ser.-.Tu a acestora, asigurarea fcm menirii Joe continue m condiții de securitate tenr.yi pentru utilizarea integrala a poten- t-â-ului oe produepe. sarsă te- gurâ a creștem -.-erutuhn național și a bu.nă=tăr-.i popularei.Proiectul pianului rin rina] stabilește unităților economice sarcini concrete pentru reducerea costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale ; in industrie se prevede o scădere a cheltuielilor la producția marfă cu 8.5—9,5 la sută pe cm- cinal Realizarea acestor sarcini obligă Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale. Ministerul Finanțelor, toate ministerele. centralele și întreprinderile să acționeze cu și mai muhâ răspundere pentru ridicarea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, reducerea consumurilor specifice de energie și combustibili, meial. lemn și alte materii prime, folosirea mai largă a deșeurilor și înlocuitorilor, aplicarea :n continuare a unui regim sever de economii in gestionarea tuturor mijloacelor materiale și financiare. respectarea programelor de ridicare a calității și fiabilității, perfecționarea caracteristicilor tehnico-economice ale tuturor produselor.Fructificarea maximă a patrimoniului economiei naționale solicită perfecționarea neîntreruptă a elaborării și execuției planurilor, a întregii activități economico-financiare. In această privință trebuie sâ ne bazăm în și mai mare măsură pe puternica forță de mobilizare a organelor și organizațiilor de partid, pe contribuția sindicatelor, a organizației revoluționare a tineretului nostru comunist, a organizației de femei, pe capacitatea creatoare, și spiritul de inițiativă ale muncitorilor, tehnicienilor, cercetătorilor noștri din toate domeniile de activitate. Creșterea generală a eficienței economice reprezintă calea principală a obținerii unor sporuri suplimentare de venit național și asigurării de noi resurse pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale clasei noastre muncitoare, ale întregului nostru popor.înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării este indisolubil legată de ridicarea gradului de instruire, de pregătire profesională a forței de muncă, factor esențial al creșterii productivității muncii și sporirii a- vuției naționale. De aceea, proiectul de plan prevede formarea profesională în cursul cincinalului 1976—1980 a unui număr de aproape 2 milioane persoane. Vom lua măsuri care să asigure realizarea programelor de pregătire a cadrelor, organizarea mai temeinică a reciclării, a înnoirii permanente a cunoștințelor profesionale ale tuturor lucrătorilor din economie, ca o condiție de bază pentru însușirea noilor realizări ale producției, științei și tehnologiei.Stimați tovarăși,Rațiunea întregii politici a partidului și statului nostru, preocuparea statornică ?i neobosită a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o constituie ridicarea bunăstării materiale și spirituale a clasei 

muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor.în politica de creștere a veniturilor populației, calea principală o va constitui în continuare sporirea veniturilor obținute din retribuirea directă, potrivit principiului socialist al remunerării după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii, care asigură îmbinarea armonioasă a cointeresării materiale a lucrătorilor cu repartiția echitabilă a veniturilor. în cel de-al șaselea cincinal, retribuția medie reală se va majora cu 18—22 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii pe o persoană activă vor crește cu 20—29 la sută. O contribuție substanțială la sporirea veniturilor populației va avea crearea, în cursul cincinalului, a peste 1 milion de noi locuri de muncă, din care aproape 60 la sută in industrie.Un obiectiv principal al cincinalului îl reprezintă trecerea la reducerea treptată a săptămî- nii de lucru, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea, pe baza introducerii largi în producție a mecanizării și automatizării, a organizării științifice a activității tuturor unităților economice, a creșterii substanțiale a productivității muncii.în concordanță cu orientările înscrise în Programul partidului, un rol de seamă în ridicarea bunăstării populației revine fondurilor sociale de consum, pentru acțiuni social-culturale, ajungindu-se in 1980. la alocarea a peste 11 000 lei pe o familie, față de 7 400 lei in 1975.Corespunzător creșterii puterii de cumpărare, populația va beneficia de un volum sporit de bunuri și servicii. Planii! cincinal prevede extinderea vânzărilor de mărfurf prin comerțul socialist cu 45—47 la sută: majorări substanțiale s-au stabilit la produsele alimentare de bază — came te produse din came, lapte, uiei. zahăr, legume și fructe —. precum și la confecții. ••xtile. tricotaje, incălță- rr.Tte O dmarr.ică accentuată vor cunoaște ^Irizările de bunuri de fiLosmiă îndelungată, cu deosebire de mobilă, aparate electrod cruce si alte mărfuri care ridkâ gradul de confort familial Potrivit cerințelor vieții nwdrrne. va crește și se va di- verrifica cazsa prestărilor de eâune populație, atit la c-rașe. cit fi la sate.Ccnsălrul de Miniștri, im- pranâ ca aataiatereie producătoare. cu organeie centrale și locale ale comemuiui și cooperației vor acționa cu toata res- pcmsatiktatea pentru asigurarea producției te aprovixxmării cu bunuri și iervdi. pentru perfecționarea aetintătu comerciale te de servire a populației in fiecare județ și localitate.Un element esențial al creșterii bunăstării materiale a oamenilor muncii il constituie accelerarea ritmului construcțiilor de locuințe. In concordanță cu prevederile dm Directive, proiectul de plan asigură resursele necesare realizării, in perioada 1976—1960. a unui număr de 815 000 apartamente construite din fondurile sau cu sprijinul ststuha. sporind ponderea apartamentelor cu 3—5 camere și gradul de confort al locuințelor; se estimează, totodată, că populația iși va construi, in regie proprie. Îndeosebi in mediul rural. circa 300 000 locuințe; seva îmbunătăți dotarea edilnar-ges- podărească a tuturor localităților țării.în actualul cincinal se asigură dezvoltarea in continuare a bazei materiale a instrucției publice. culturii și ocrotirii sănătății. astfel incit activitățile social-culturale să se desfășoare in condiții mereu mai bune in toate localitățile țării. Se prevede construirea unui număr însemnat de săli de clasă, internate, spații pentru invăță- mintul superior. Vor fi date in folosință noi spitale, complexe sanatoriale, policlinici, maternități, creșe și cămine pentru copii. Se va îmbogăți baza materială a culturii și artei.Amplul program de ridicare a nivelului de trai prevăzut în cincinalul 1976—1980 demonstrează cu pregnanță că in centrul politicii partidului și statului se află permanent omul, satisfacerea deplină a necesităților sale materiale și spirituale. Se asigură astfel cele mai favorabile premise pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane, pentru creșterea spiritului revoluționar, pentru educarea omului nou, însuflețit de fierbinte patriotism, participant conștient și activ la realizarea Programului partidului de edificare a socialismului multilateral dezvoltat, de înflorire a patriei noastre, România socialistă.Onorată Mare Adunare Națională;în unitate dialectică cu realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, politica internațională a partidului și statului nostru dă expresie aspirațiilor fundamentale ale națiunii române, intereselor generale ale cauzei socialismului, colaborării și păcii între popoare. Faptele au confirmat integral 

aprecierile și concluziile celuî de-al XI-lea Congres al partidului asupra principalelor tendințe ale evoluției situației internaționale și asupra forțelor politice și sociale care determină perspectiva progresului economic și social pe plan mondial.In concordanță cu orientările fundamentale statornicite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, țara noastră va continua să adîncească relațiile de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor universal valabile ale dreptului internațional — respectarea independenței și suveranității fiecărui stat, a egalității in drepturi și neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.România socialistă va milita cu aceeași consecvență pentru înfăptuirea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa, dezvoltarea unor relații strinse de prietenie și bună vecinătate în Balcani, pentru realizarea pe plan european și mondial a unor măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru stingerea focarelor de încordare și -conflict din diferitele zone ale lumii și reglementarea pe cale politică, pașnică, a problemelor cu care se confruntă lumea contemporană.Țara noastră se pronunță cu fermitate pentru democratizarea vieții internaționale, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale care să creeze condițiile pentru propășirea economică și socială a tuturor popoarelor, pentru .’colaborarea lor fructuoasă, în spiritul normelor de egalitate, echitate și justiție internațională. România consideră că lichidarea cît mai grabnică a subdezvoltării, a marilor decalaje între nivelurile de dezvoltare economică, intre țările bogate și sărace, reprezintă un imperativ major al timpurilor noastre, al asigurării păcii și securității mondiale.Soluționarea constructivă a problemelor complexe care fră- mintă omenirea impune întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, un rol deosebit de important revenind țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, care constituie majoritatea covîrșitoare a lumii și sint profund interesate in dezvoltarea liberă a fiecărui popor in condiții de pace și securitate.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucit exponent al idealurilor de pace și progres ale omenirii contemporane — în magistrala sa cu- vmtare la recenta Conferință a partidelor comuniste și muncitorești din Europa, „luînd în considerație tendințele și realitățile lumii contemporane, partidul nostru consideră că desfășurarea evenimentelor internaționale deschide perspective minunate victoriei luptei forțelor progresiste, antiimperialiste, pentru instaurarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră".Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați,Expunînd principalele preve* deri ale noului cincinal, îmi exprim convingerea că, prin votul dumneavoastră de deplină aprobare, veți investi cu putere de lege olanul național unic de dezvoltafe economico-socială a României în perioada 1976—1980.Consiliul de Miniștri se angajează în fața Marii Adunări Naționale, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe președinte al României, să întreprindă toate măsurile necesare pentru perfecționarea planificării și conducerii vieții economice și sociale, întărirea ordinii și disciplinei în toate domeniile de activitate, soluționarea eficientă a problemelor gestiunii economiei naționale, îmbunătățirea activității ministerelor, centralelor și întreprinderilor^ pentru realizarea integrală a prevederilor planului cincinal și înfăptuirea neabătută a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii din patria noastră.îndeplinirea obiectivelor celui de-al șaselea cincinal impune mobilizarea tuturor forțelor națiunii noastre, participarea activă șl responsabilă a fiecărui om al muncii la marea operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Realizările obținute pină în prezent în actualul cincinal sint o mărturie elocventă a faptului că întregul nostru popor — string unit în jurul Partidului Comunist Român — al secretarului său general, președintele țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu — este ferm hotărît să-și consacre întreaga energie și capacitate creatoare transpunerii în viață a mărețului Program al partidului de dezvoltare a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
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In industrie de semestru, început de semestru
1. C. P. T. C. M, București

din Craiova

Preocupare continuă,
eficientă pentru aplicarea

la scară industrială
a tuturor cercetărilor

A PROIECTELOR CONTRACTATE 
PLAN CU PESTE 3 000 DE ZILE 
DE UTILAJE TEHNOLOGICE — 
DE MARE VALOARE • LA CA-

• TERMENELE DE PREDARE 
AU FOST REDUSE FAȚA DE• ÎN ATELIERUL PROPRIU
PRODUCȚIE SUPLIMENTARA__________ _______________________PITOLUL „REDUCEREA IMPORTURILOR- - ECONOMII DE 78 LEJ VALUTAMILIOANEParticularitatea esențială a sarcinilor ee au revenit colectivului de la Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnologia construcțiilor de mașini în primul semestru al acestui an a constat atit in volumul mare de lucrări cu termene de finalizare pînă la 30 iunie, cit și în complexitatea lor tehnico- științifică. Specialiștii și-au propus să abordeze largi domenii ale tehnologiei construcțiilor de mașini, să soluționeze probleme stringent reclamate de producția modernă, să sprijine efect’v progresul tehnologic în această ramură industrială.— în comparație cu anul trecut, ne spune inginerul loan Crișan. directorul institutului, in acest prim revoluției sarcinile noastre au sporit cu 33 la sută ; o creștere care de Ia bun început ne-a obligat sâ ne mobilizăm toate energiile, să punem în valoare întreaga capacitate creatoare a oamenilor. Și. întrucit efectivul cercetătorilor a rămas, în general același, surplusul de sarcini de care vorbeam trebuia să-1 realizăm printr-o mai temeinică organi-

an al cincinalului tehnico-științifice.

zare a activității, printr-o mai bună dozare a eforturilor in toate atelierele și compartimentele, ceea ce considerăm că am reușit in bună măsură.Intr-adevăr, primul semestru, prin bilanțul său constituie in această privință un succes evident. Toate proiectele planificate pentru perioada respectivă au fost realizate și predate beneficiarilor. Ba mai mult, termenele de finalizare a lucrărilor au fost reduse in total față de prevederile din contracte, cu peste trei mii de zile, creindu-se posibilitatea preluării și executării unor lucrări in pius. & poate spune cu alte ruv.r.te rt angajamentul comuniștilor și uteciștilor. al celorlalți lucrători se îndeplinește riguros.Cum era firesc, accentul principal s-a pus și se pune pe elaborarea unor tehnologii Ia nivelul exigențelor mode! echivalente ca performanțe cu cele mai bune pe plan mondiaL Un exemplu concludent îl constituie punerea la punct a tehnologiei prelucrării electro-chi- mice, procedeu de ultimă noutate. și a cărui avantaje economice in comparație cu soluțiile

?me.

clasice se concretizează prin substanțiale economii de metal, manoperă, scule, prin calitatea și precizia superioară a pieselor. Aplicat la prelucrarea matrițelor pentru foraje în citeva întreprinderi, printre care „1 Mai4* Ploiești, Fabrica de șuruburi din Brașov etc., procedeul conceput și proiectat in institut a dat rezultate dintre cele mai bune, recomandindu-se pentru generalizare. Este, bineînțeles, un exemplu din multitudinea celor pe care le-ar putea nominaliza cercetătorii și care au primit în primul semestru certificatul de aplicare in construcțiile de mașini. Principiul integrării cercetării cu producția a fost urmărit neabătut, in planificarea fiecărei teme de cercetare. in elaborarea fiecărui proiect.— Prezența noastră in întreprinderile producătoare, precizează directorul institutului, trebuie să devină, și credem că a devenit din ce in ce mai pronunțat. o prezență activă, dinamică. înnoitoare, care să nu se reducă doar la predarea unor studii și proiecte. Tot noi trebuie să fim aceia care să sprijinim. să asigurăm nemijlocit aplicarea la scară industrială a cercetării or noastre, să furnizăm echipamentele cerute, sâ acordăm asistența tehnică pe toata durata asimilării tehnologiilor propuse. Colectivul de la ICPTCM se identifică astfel cu eforturile întregii industrii constructoare de mașini in ridicarea ei la performanțe competitive pe piața mondială.în acest scop institutul și-a orgarzzat fi dezvoltat treptat ua puternic sector de xnicroproduc- fie care permite cercetătorilor să-și verifice soluțiile elaborate, să le perfecționeze și finalizeze. Dar in afara prototipurilor, a modelelor create ale. atelierul s-a transforma! trepta: intr-o autentică fabrici producâiocre de utilaje și echipamente tehnologice. De producția sa au beneficiat in primul semestru Uzinele de autoturisme Piteșr, Uzinele de autocamioane Brașov. întreprinderea de vagoane Caracal. ..Sinterom** Chij-Napo- ca, „Steaua roșie' București r.

multe altele. Este vorba, firește, de utilaje tehnologice de concepție proprie, reprezentând noutăți cu caracter de invenții, care suplinesc cu rezultat^ excelente pe cele care pînă acum se aduceau din import. Seriozitatea cu care se urmărește aici integrarea cercetării cu producția și sprijinirea efectivă a întreprinderilor in promovarea tehnologiilor noi, reiese și din faptul că planul la producția proprie de utilaje a fost depășit pe primul semestru cu aproape un milion de lei. Prin înlocuirea importurilor s-au realizat, in același timp, peste 70 milioane lei valută.

Ce își propune colectivul institutului pentru următorul semestru ? Pe planșetele și in laboratoarele cercetătorilor se află citeva teme prioritare, ,încă de pe acum, într-un stadiu avansat : mecanizarea și automatizarea montajului de mașini în fabricație, asimilarea și producerea industrială de aparatură hidraulică și pneumatică, tipizarea și unificarea organelor de mașini de uz general, teme inspirate din nevoile producției, cu aplicabilitate imediată în producție. ROMULUS LAL

u de Eugene O’Neill ■
• „0 NOAPTE FURTUNOASĂ"

//

noas*

Calculatorul confirmă 
calitatea munciiîntreprinderile industriale din municipiul Pitești au in- cheiat primul semestru din acest an cu realizări de prestigiu care prefigurează profundele transformări calitative pe eare Ie v> aduce in sfera producției cincinalul revoluției tehnico-științifice.La întreprinderea de stofe „Argcșana“, bunăoară. valoarea orodocțta marfă a fosi depășită eu a- proape 12 milioane ta. «por obtiout cx- clasr. pe «eam> rres-

terii productivității muncii, utilizării intensive a mașinilor, folosirii integrale a timpului de lucru, mai bunei organizări a producției și muncii. Comparativ cu ultima parte a anului trecut, pe fluxul tehnologic s-au produs modificări importante. Zeci de tinere fete care in a in- te verificau manual calitatea țesăturilor s-au integrat in activitatea direct productivă. munca lor fiind preluată de către un calcuiaior e-

lectronic. Utilizarea acestuia pentru urmărirea producției și a calității țesăturilor a fost pusă la punct de către un grup de tineri specialiști ai întreprinderii format din matematicienii Cornel Podani si I- leana Râdută. de la •iiciol de catari si inginerul Viorel Hel- bet responsabil cu problemele prefesio- nal-știintifice in cadrul comitetului
r.T-c.AL BALG1ADEAN

200 MILIOANE LEI PRODUCȚIE SUPLIMENTARA

In agricultură în luna lui cuptor:
CUVINTUL DE ORDINE

Brigacia 
„Scînteii tineretului 

transmite din 
Cîmpia Teleormanului

Un traseu în Cîmpia Teleor manului de peste 300 kilometriPrimul popas la Pur&ni, recunoscută unitate agricolă pentru rezultatele deosebite obținute aici an de an. Am venit la Pu- rani pentru a confirma, prin cuvintul oamenilor, vestea care ne-a anunțat încă de luni^ seara că recoltatul orzului s-a încheiat cu un bilanț mai puțin obișnuit : 6 670 kg producția medie oe 180 ha. La întrebarea noas- ră „cum ?“ răspunsul a fost implu : „am lucrat pămîntul nai bine“. De acest mare adevăr ne-am convins printr-o explicație suplimentară : acum 3 ani unitatea din Purani era printre cele mai slabe din județ, .producții mici, datorii, oamenii plecau. O situație care putea fi schimbată radical numai printr-o acțiune energică, hotărîtă. Această responsabilitate și-a asumat-o Marin Ne- dea, Erou al Muncii Socialiste, directorul S.M.A. Purani și actualul președinte al unității. Ideile temerare privind introducerea tehnicilor avansate, a mecanizării, organizarea științifică a muncii au fost însușite și de mai tinerii specialiști Vlad Ilie și Ion Capră. Și dacă pămîntul a rămas același, producțiile sporite de la an la an au la bază acel „lucrat... mai bine4*. Deci 6 670 kg producție medie la orz cu soiul Miraj (creație a cercetătorilor de la Fundulea). cu numai 230 kg mai puțin de- cit potențialul maxim realizat în condiții experimentale. Iată radiografia zilei de la ora 7 la 9, cit timp am poposit ’a Purani : toate cele 5 prese adunau de zor paiele de orz, iar alte 4 tractoare arau in urma lor. Fuseseră deja semănate 80 ha cu a doua cultură, urmînd ca pînă seara suprafața să crească cu încă 40 ha. Notăm numele mecanizatorilor Petre Mihalache, Ion Suciu, Petre Pîngă care arau ultimele suprafețe eliberate de orz, urmind ca miine să se urce din nou pe combine. începe griul 1

SECRETUL UNEI PRODUCȚII 
RECORD

GRIUL!

Uitimut sondaj m ian. „Recoltatul pnu.-i posse i-.ccpe

vttkultowi p.®-
» ie

Se poate afirma că actuala stagiune craioveană. cel puțin sub aspectul numeric al premierelor (opt pinâ in prezent, plus cea aflată in faza definitivărilor. cu ..Macbeth44), a fost una dintre cele mai bogate in ultimii ani. Așa se face că pe afișul săptăminii figurează cel puțin cinci reprezentații diferite, intr-o alternanță capabilă să satisfacă gusturile cele mai felurite. Sint înscrise piese din repertoriul clasic românesc sau universal, acordindu-se in același timp o atenție constantă creației originale contemporane. Stagiunea a relevat, con- firmind o mai veche și solidă predilecție. travaliul temeinic, judicios, bazat cel mai adesea pe o distribuție inspirată, in cadrul căreia. alături de consacram colectivului. tinerii cunosc o fertilă solicitare. Asemenea impresii ne-au fost întărite. mai ales, de ultimele două premi-ere cu ..Fire de poet“ de Eugene O’Neill și -O noapte furtunoasă* de L L Caragiale. ..Fire de poet-, ir. montarea regizoarei Georgeta Tom eseu. este nn spectacol al vastelor mișcări sufletești care angajează caractere complexe. ru un larg e- var.tai afectiv, valorificat nu de puține ori prin ciocniri violente, în spectacolul craiovean starea conflieeualâ. concepută nuanțat. creste din permanenta confruntare a două caractere bine și sigur concurate — Con Melody și Sara ; atitudinea lor neooncu-abilâ in pianul comuni rării provine din opor.tia tranșanta a structurilor temperamentale. Con Melody apare ca un visitor incorigibil. care iși motivează platonic neputința a- dapcârt. la rarea ..lumii noi** prm apelul obsedant la un pretins trecu: glorios ce nu inspiră nimănui încredere. Pentru el. bâ- talia de la Talavera capătă efigia unei nobile descendențe, ineer-tnd zadarnic s-o valorifice orșo?.os In competiția inegală cu aristocratul Harford. Seismocrafui cel mai sensibil, rare înregistrează dureros efectul acestui mod steril de viată. devine Sara, fiica preocupată mistuitor in găsirea unei soluții pentru a evada dintr-un mediu -esnponzant. lipsit de o practică. Cred că tinăra Smarag- realizeazâ una crea- rindul său. Melody) matur.

relevarea subtilă, ex- atentă a detaliilor ce ________ surprinzătoare potente capabile să accentueze găuno- șenia unei lumi parvenite. De altfel. chiar cadrul fizic conține sugestiile devenirii acestei categorii sociale ; respect in danumite indicații subtextuale,scena craioveană capătă înfățișarea unei case aflate in construcție. intr-o dezordine evi-

ales de plorarea posedă

TEATRU
dentă. ce divulgă înseși gusturile îndoielnice al faunei lui Jupin Dumitrache (scenograful Vasile Buz a exagerat, totuși, fiindcă aceeași dezordine arhitecturală poate semnifica degradarea unei categorii sociale și nu ascensiunea ei). Dezvod- tind semnificațiile psihologice ale comediei, Mircea Corniștea- nu a creat un Chiriac puternic marcat de ascendentul moral pe care și-1 impune in raporturile cu stăpinul ; de aceea, tot timpul îi vorbește cam răstit. ..de sus*4. nu de puține ori enerva: de prostia negustorului. De aici și siguranța cu care acționează in varii situații ; o singură dată cedează geloziei (cind apare Ricâ Venturiano) dar nu stăpinit de trăirea autentică a sentimentelor, ci de spaima că locul său in ierarhia sociaiă a ..casei- ar putea fi lua: de altcineva. Spectacolul craiovean face observabilă, deseori intr-o manieră inspirată, discordanța dintre pretențiile de onorabilitate personajelor. și sărăcia morală a Comentarea zia-

de I. L. Caragialerului de către Ipingescu și Jupin Dumitrache' ocupă astfel o pondere distinctă in economia reprezentației ; dar plăcerea de a ..face politică-, citind ziarul preferat, se transformă intr-o apăsătoare corvoadă, fiindcă obscurantismul celor doi deturnează spre grotesc, in cele din urmă, ideile unui articol scris bombastic și confuz. Subliniat nuanțat apare (in spectacol in cazul Ziței și a lui Rică Venturiano) și raportul dintre grandilocvența verbală și superficialitatea trăirilor, după cum credem că o subtilă portretizare i-a fost conferită lui Spiridon. a cărui apetență a parvenirii este exact ilustrată in citeva secvențe. Desigur, spectacolul mai necesită citeva corective ; uneori, cițiva interpret strigă inutil și, bineînțeles, provoacă accente vulgarizatoare, anumite momente sint lungite obositor, iar alteori ilustrativismul gesturilor devine pleonastic. în orice caz, punctele de vedere sint incitante. Ilie Gheorghe (Chiriac) constituie la ora actuală o personalitate certă in colectivul craiovean. realizind și de astă dată momente de umor irezistibil prin capacitatea de a compune cu gust, intr-un stil obiectiv, evitînd șarjările grotești. O apariție dinamică, emanînd un umor suculent este, de asemenea. Vladimir Juravle (Jupin Dumitrache) ; totodată se cuvin subliniate alte prezențe actoricești interesante precum Emil Boroghină (Rică Venturiano), Rodica Radu (Veta). Josefina Stoia (Zița). Remus Măr- gineanu (Ipingescu).ROMULUS DIACONESCU
Un vernisaj de nota 10

UN UTECIST, COMBINER, 
PRIMA CAMPANIE

LA

Cinci moldoveni, toți canizâtori de la S.M.A. rohoi din județul Botoșani, după patru zile de mers cu combinele, C-12, timp in care au străbătut peste 600 km, intrau în lanurile de orz ale cooperativei agricole Smirdioa- sa. Veniseră aici, in sudul țării,

me- Do-

finalitateSara.Olteanu 
•e cele mai bune ale sale. LaGoanță (ConIan cu apare ca un interpret cu un punct de vedere original asupra personajului său iposta- zi-at in diferite secvențe eu o remarcabilă finețe a detaliului. Corecte, in ciuda unor ..vocalize-* gratuite și cam deranjante — Marina Bașta (Nora Melody) și Anca Ledunca (Deborah). Ne-au displăcut. in schimb, decorurile lui V. Peni- soară Stegaru. ale cărui viziuni picturale sint cam abstracte și, în orice caz. în dezacord cu substanța realistă a spectacolului.Cu „O noapte furtunoasă*4 tinărul regizor Mircea Comjștea- nu confirmă preferințele sale piesele lui Caragia- un ar. de la ..O soare pierdută**, Mircea Cor- xușteanu propune ,.O noapte furtunoasă** in care pare preocupa: nu atit de dinamica situa mior comice (realitate artistică mereu tentantă), cit maiunde orzul și griul se coc mai repede, pentru a da o mină de ajutor la stringerea recoltei, animați de aceeași dorință : ds a face treabă, de a string® roadele și a le trinuie spre hambare.Primul eare intră In Iar. este tinărul Emil Zahar ia. Tos-arășn de drum și de muncă, combiner, pricepuți, cu experiență, in semn de prețuire peirii interesul și vrednicia de care dâ dovadă, i-au oferit cinstea de a declanșa această mare rampa--® a secerișului. De fapt, după cum aveam să aflăm de la mezinul formației de comt-.er- această campanie este pentru «- o premieră absolută : priaaa dată cind părăsește ]_c- — prima dată rind lucrează pe combină, prima cată cmc « a- flă antrena: intr-o aeuure ie așa amploare. UteeiruT r comunistul Emil Zaharia a uz-t să faci din areastâ e • r record, in eare a secera* 12 za orz. cu 3 mai multe deci: planificat.

Ne aflăm la Zimnice*. în fudul județului Teleorman Nu căutăm combine cu orice preț. Aici, unde pămintui ere mai rodnic pentru vie. a fost înființată o modernă plariatie. LA-S- Viticola Zimr.ice* derme pene 800 hectare cu vită de vie. La ferma nr. 1 ne irttilnim ea inginera Valeria Dima care ne însoțește in podgtm.e. Peste M de oameni, răniri din romane’.’ învecinate. Frumoasa. Cerveria. Ștorobăneasa. Sm. rd. rasa. ă Îngrijească suprafețele angajate

eare reeoisatul orzului este pe rfirsite. iar in așteptarea griului oamenii se pregătesc. 300 dc cm intr-o zi de campanie plină cu secenș. cu arături, semănat, intre tinerea culturilor intr-un tablou sugestiv al efortului și hărniciei pentru rodul bogat al acestui an.
xn$.
ȘTEFAN DORGOȘAN DUMITRU DUCA

TIMIȘ. După recoltarea orzului, insămințarea culturilor duble395 ha de orz în 6 C.A.P.-uri deservite de S.M.A. Topolovățul Mare, 380 în unitățile aparținînd Stațiunii de Mașini Agricole Chizătău. Localități învecinate din județul Timiș, cunoscute, nu odată, pentru recoltele bogate obținute.Despre recoltatul propriu-zis am vorbit la „locul de muncă“ al mecanizatorilor Gheorghe An- culea. Ion Virtopeanu și Jiva Pelici. Umiditatea prea ridicată i-a împiedicat să intre în lan la o oră matinală. în schimb, colegii lor Ion Momirosi, Constantin Stavrache și-au început munca la balotatul paielor mult mai devreme. Primele 25 de hectare

recoltate cu o zi mai înainte indică o producție record cu peste 300 kg mai mult deci: s-a stabilit prin plan. Un motiv in plus pe care mecanizatorii l-au inclus in calculul organizării perfecte a muncii.După ce la Ictar ne-am oprit o clipă să facem cunoștință cu mecanizatorul Traian Cosma care tocmai iși regla combina, in hotarul comunei Belinț. ne intil- nim cu peisajul binecunoscut ai acestor zile : trei combine înfulecau agale din pinza aurie a primelor hectare cu orz. De la tovarășul inginer Radu Brejdea- nu, directorul S.M.A. Chizătău. venit anume acolo să se consulte

și să acorde asistență tehnică tinerilor mecanizatori Nicolae Roșu, Dănuț Androni și Ionel Ban- du, asupra condițiilor de lucru, aflăm că pe acel loc, alături de alte trei combine ce urmau sâ sosească in prima jumătate a zilei din secțiile zonei de deal, mai sint concentrate încă 5 prese și 9 tractoare pentru arat. Hotări- rea luată, ca dealtfel și cea a colegilor lor din Topolovăț. este ca întreaga suprafață cultivată cu orz să fie recoltată in două zile — două zile și jumătate — iar insămințatul culturilor duble pe terenurile eliberate să fie gata în 4 zile. ION DANCEA
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Întreaga ocT-.z-.tztt « 
noastre te desfisoari pe 
eipiul autoorganiză^i ți exto- 
conducerii. Acestea n« pot fi 
concepute fără un puternic tpt- 
rit critic ți autocritic. In 
ral, putem spune ci viata 
tabără, instruirea ți odihna 
desfășoară după un program 
guros întocmit și respectat.

Dezbaterea și schimbul 
experiență constituie una 
cele mai eficiente modalități de 
realizare a instruirii. D—’? 
numeroasele activități care cu 
suscitat interesul uteciștilor c- 
flați aici putem aminti : moda
litățile de organizare a invăți- 
mintului politico-ideologic :t 
școli, semnificația patriotică a 
semnării Angajamentului solemn 
de către toți uteciștii, informa
rea politică pe problemele poli
ticii externe a partidului și sta
tului nostru, excursii, concursuri 
de orientare turistică și altele. 
Acestora le putem adăuga ac
tivitățile viitoare, care sint aș
teptate cu vădit și 
interes de uteciști : 
t.riotică, dezbaterea 
luptă, ani de glorii" 
meroase activități.

je-.*- de 
se

dxn

îndreptățit 
munca 

„Ani 
și alte

pa- 
de 

nu-

Tabere 
studențeștiîn acest an Comitetul Execut .v al Consiliului U.A.S.C.R. organizează ia perioada vacantei de -.-ară tabere pentru un număr de 17181 de studenți. Tradiționalele :abere de odihnă de ia Cosrinești. Bușteni. Piriui Rece. Predeal. Balvanyios vor găzdui aproape 10 000 de studentă iar centrele universitare Constanta. Brasov. Suceava și Oradea vor organiza Ia rin du 1 lor tabere pentru aproape 3 000 de stud® r. ti La Izvorul Mureșului. ca si in anii trecuți. va 5 organizată tabăra de instrui-

In Sala Kalinderu a avut loc 
vernisajul expoziției absolven
ților promoției 1976 a Insti
tutului de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu". secția grafică. Lu
crările de diplomă împărțite in 
trei secțiuni, compoziție, ilustra
ție de carte și grafică publici
tară. au finalizat preocupările 
artistice ale tinerilor absolvenți, 
marcind un evident stadiu de 
cristalizare a concepției lor es
tetice. Printre subiectele abor
date se remarcă la compoziție 
ciclurile : Proverbe românești, 
(Dana Schobel), Omul și mate
ria (Ioana Covaci), Spațiu is
toric (Ștefan Orth), Spațiu in
dustrial (Denisa Ionescu), Fapt 
divers (Doina Țăndău), Homo 
ludens (Gabriela Bubă). Invazii 
(Dan Stanciu). In diferite teh
nici grafice, cu prezentarea ma
chetelor și a coperților au fost 
prezentate sugestive ilustrații 
la volume semnate de Imre Ma- 
dach, E. Barbu, Matei Caragiale, 
Panait Istfati, Dimitrie Cante- 
mir. Toți absolvenții au prezen
tat și lucrări de grafică publi
citară, ce fac obiectul unui con
tract cu Ministerul Turismu
lui. lucrări deosebit de ingeni
oase și riguros realizate, 
camdată, la dimensiunile 
chetelor : pliante, ambalaje, 
scrisori, afișe etc. Prima expozi
ție de grup a absolvenților sec-

deo- 
ma-

ției de grafică demonstrează, 
astfel, și integrarea creației ar
tistice în viața socială, remar- 
cindu-se, de asemenea, sensibi
litatea deosebită materializată in 
lucrări de mare expresivitate. 
Media ridicată a componenților 
grupului de absolvenți este ofe
rită și de gradul de accesibili
tate a operei lor care, in ace
lași timp, refuză formulele de
pășite, manierismul, păstrindu-și 
prospețimea individualității. Așa 
cum menționa la deschiderea 
expoziției, rectorul institutului, 
conf. dr. Vasile Drăguț : ,,se re
marcă la această promoție gra
dul de profesionalism reflectat 
in aspirația materializării 
compoziția grafică a 
greu transmisibile prin 
Depășind condiția ___
care descrie, care repetă cuvin
tul, tinerii graficieni descoperă 
profunzimi, citind inteligent și 
cu exigență sensurile ascunse 
ale .textului, contribuind la re
facerea prestigiului artei gra
fice".

Absolvenții secției de artă mo
numentală vor avba vernisajul 
expoziției lucrărilor de diplomă 
in ziua de 3 iulie la Institutul 
de arhitectură .Ion Mincu", iar 
cei. ai secției de pictură la 7 
iulie la Sala mică a Ateneului.

in 
valorilor 

cuvznt. 
ilustrației,

C. STANCULESCU

Năstase-Borg în finală la Wimb'edon

însă cu o înaltă precizie, mai urm2t Kreislereiana. 16 de Schumann. Passaca- de Sigismund Toduță. și

Tineri 
interpreți=Licâ a Palxtuhs

az s-a derfăsorat recent e n a-rază narau restm- r-erttaLâ Kirtirtrti de doi toen erazkiexB : la puc. Vktaria Petri. iar la Tic’.cneeL Dâmiuie Ripeav*.Virtaria Petri — eâeva Lăeeu- hfi de Muziră Nr. 1 — a pre- zestîM ja pic un program destul de dificil pentru început : Sehumasa — Dansurile Dav.dje- niicr. op. <L trerind prin gama tLficilă schumanniană. executin- d-o Au op. gliaBrahms — Sonata a IH-a în fa minor op. 5. 'Partea a n-a a programului a fost susținută de tinărul profesor de muzică de cameră la Conservatorul ..Ciprian Porum- bescu- Dimitrie Ripeanu, la violoncel. fiind acompaniat de tinăra pianistă Simona Botez : Fresco- baldi — Cassado — Tocata — Weber — Piatigorski — Adagio și Rondo. Sains Saens — Allegro appassionato op. 43 — Rachmaninov. Ceaikovski,. Zeno Van- cea, Hindemith fi Popper — un

re oentru activul asociațiilor «* _ ier.::Lor comuniști, iar peste 2 3P9 de studenți vor beneficia de jocuri pentru tratament halr.ear ia localitățile Borsec. Sir.ziorz Băi. Vikrele. Slănic Felix. Geoogiu-Băi.Herculane. Slănic Prahova, Techirghid. Eforie. Sovata. Bu- zîaș. Vatra Moneasa.în taberele struire se va tarea activităților politico-educative. culturale. turistice și sportive ale asociațiilor studenților comuniști. Cu sprijinul comitetelor județene U.T.C. se vor organiza seri ale tinerilor și studenților, educative zilei de culturale, acțiuni Majoritatea vor începe după efectuarea stagiului de practică, în luna . iulie, urmind să se încheie la începutul lunii septembrie.

iar

Doraei, Govora,de odihnă și in- asigura conținui-

programe politico- dedicate aniversării 23 August, sportive, de muncăseriilor
concursuri excursii, patriotică. * în tabere

S. CALIN

Finala turneului internațional de tenis de la Wimbledon, competiție care polarizează în aceste zile interesul amatorilor sportului alb din întreaga lume, se va disputa simbătă. 3 iulie, intre campionul român Ilie Năstase și cunoscutul jucător suedez Bjorn Borg, al treilea și respectiv al patrulea favorit la actuala ediție a acestui prestigios concurs. în care cîștigăto- rul de anul trecut, americanul Arthur Ashe, și celebrul său compatriot Jimmy Connors nu au reușit să treacă de etapa sferturilor de finală.Pronosticurile specialiștilor pentru semifinale au fost pe deplin confirmate. în prima partidă, Ilie Năstase l-a întrecut in trei seturi, cu 6—2, 9—7. 6—3 pe mexicanul Raul Ramirez, un jucător talentat și destul de dîrz dar nevoit să se încline în fața superiorității tenismanului român.„Năstase transmite cores-

pondentul agenției „France Presse -ț nu a cunoscut prea multe momente dificile în a- ceaștă partidă, care a durat fnai puțin de două ore. Victoria sa a fost clară, campionul român reușind să se califice. în finaiâ fără a pierde nici uri set în cela șase partide disputate pină a- cum“.în formă excelentă, Bjorn Bbrg l-a învins cu 6—4, 9—8, 6—4 pe americanul Rpșcoe Tanner, cel care reușise în „sfer- turi“ să-1 elimine pe Jimmy Connors. Campionul suedez, care de asemenea nu a pierdut pină acum nici un set, este într-o formă excepțională, transmit corespondenții agențiilor de presă, astfel că finala de sîmbă- tă se anunță foarte echilibrată.Alte rezultate : dublu femei (semifinale) : Evert,Navratilova- Boshoff, Kloss 8—6. 8—6 : dublu mixt (sferturi de finală) : Stockton, Casals-Dowdeswell, Nagelsen 6—3, 7—5.
• La Budapesta a început un turneu internațional masculin de volei pentru echipe de tineret. In primul meci, echipa Ro-mâniei a învins cu scorul de 3—2 (15—6. 5—15, 6—15. 19—17, 15—5) selecționata Olandei. în altă partidă, echipa Bulgariei a întrecut cu 3—2 pe cea a Ungariei.• După cum s-a mai anunțat, în prima zi a concursului atletic internațional care are loc la Atena, sportivele românce

Cornelia Popa și Natalia Mără- șescu au stabilit două recorduri naționale la săritura în înălțime (1.93) și., respectiv, 1 500 m plat (4’04”). Cu acest prilej, alți sportivi români au obținut rezultate de valoare. Proba de 3 000 m obstacole a fo-st cîștigată de Gh. Cefan cu timpul de 8’21”4/10, iar Argentina Menis s-a clasat pe primul loc la aruncarea discului, cu 66,40 m.Un rezultat remarcabil a realizat la săritura în înălțime americanul Woods, cu 2,26 m.



AGEXlhl O noua promoție

Simpozion pe teme de cooperare 
dintre România și R. F ai Școlii centrale de pregătire 
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La București a avut loc, joi, simpozionul pe teme de cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania.• în cuvintul de salut rostit cu acest prilej, tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a remarcat, intre altele, că in contextul evoluției ascendente a economiei țării noastre și a celei mondiale, al rolului crescind pe care îl are pentru propășirea economică și socială participarea activă și eficientă a fiecărei țări la circuitul economic mondial, România a promovat cu consecvență o concepție de cooperare economică intre state bazată pe principiul egalității, care să favorizeze progresul tuturor țărilor și să contribuie la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale — al cărei promotor de recunoscut prestigiu pe plan mondial este președintele Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a subliniat că in a- cest spirit România dorește să dezvolte în continuare și relațiile economice cu Republica Federală Germania.O contribuție remarcabilă la extinderea și diversificarea cooperării economice bilaterale, a spus în continuare vorbitorul, a adus-o vizita în Republica Federală Germania a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, precum și contactele ulterioare care au avut loc intre personalități aia vieții economice și politice din cele două țări. A fost relevat, de asemenea, faptul că. in ultimii ani. schimburile comerciale au fost marcate de o evoluție ascendentă, iar cu firme din R. F. Germania, au fost încheiate peste 50 de acțiuni de cooperare în producție.în încheiere, viceprim-ministrul român și-a exprimat convingerea că acest simpozion va reuși să marcheze-un nou și însemnat pas pe linia extinderii și diversificării cooperării economice bilaterale și pe terte piețe, prin stabilirea de noi căi și posibilități de conlucrare, prin difuzarea lor în cercuri tot mai largi și inițierea unor măsuri care să faciliteze finalizarea, intr-un timp cit mai scurt, a acțiunilor de cooperare preconizate.După ce și-a exprimat satisfacția pentru organizarea acestui simpozion, Otto Wolff von Amerongen, președintele Confederației Camerelor de Industrie și Comerț, președintele Comite-

Est al Economieitului pentru____ ___________________R. F. Germania și președinte al Concernului „Otto Wolff", a relevat la rindul său, că -Româpia a devenit o participantă activă la diviziunea internațională a muncii. în acest context, vorbitorul a subliniat că simpozionul de la București va constitui un punct de pornire pentru noF acțiuni de cooperare bilaterală, contribuind la stringerea legaturilor de colaborare și prietenie româno—vest-germâne.'în alocuțiunea rostită cu același prilej, Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania Ja București, a arătat că volumul global al schimburilor economice dintre cele două țări a înregistrat în ultimii ani o importantă creștere. Relevînd faptul că organizarea acestui simpozion va marca o nouă etapă în dezvoltarea raporturilor economice dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România, ambasadorul vest- german a subliniat că în acest sens există largi perspective pentru dezvoltarea bilaterale. El a citat în această ordine de idei o serie de forme de cooperare, între care societățile mixte ce constituie un model de colaborare strînsă între firme din țări cu sisteme economice diferite.La simpozion au luat parte Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la M.C.E.C.E.Î., Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, Roman Moldovan, președintele; Camerei de Comerț și Industrie, reprezentanți ai altor ministere, centrale industriale, întreprinderi românești de comerț exterior. institute de cercetări și proiectări.Au fost prezenți dr. Arno Dreher, președintele Cercului pentru România din cadrul Comitetului pentru Est al Economiei R. F. Germania, membru al Consiliului de conducere al firmei ,.Babcock und Wilcox Ag‘\ dr. Dietrich vori Menges, președintele Consiliului de administrație al Concernului Gu^ tehofnungshiitte, reprezentanți ai altor firme de prestigiu din R. F. Germania.

Miercuri. 30 iunie a.c., la Academia ..Ștefan Gheorghiu" a avut loc o festivitate prilejuită de încheierea cursurilor Școlii centrale de pregătire a cadrelor U.T.C. de către o nouă promoție de absolvenți. Au participat tovarășii -Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. rectorul Academiei „Ștefan Gheorghiu". Ion Ștefănescu. prim secre- C.C. al U.T.C.. ministru problemele tineretului, " cadre didac-Traian tar al pentru r_____ ...activiști ai U.T.C., tice.Absolvenții promoției 1976 ai Școlii centrale de pregătire a cadrelor U.T.C. vor lucra ca activiști ai comitetelor județene, municipale și orășenești ale U- niunii Tineretului Comunist. Pregătirea teoretică și practică pe care au dobîndit-o în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", rezultatele bune obținute reprezintă o garanție că iși vor aduce _____  o' contribuție importantă în ac- colaborării tivitatea de educare revoluționară a tineretului.Participanții la adunare au a- dresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
■CEAUȘESCU, în care se arată : „Cunoștințele pe care le-am asimilat în această perioadă, spiritul de partid, responsabil și e- xigent în care ne-am desfășurat activitatea, ne vor călăuzi permanent în nobila misiune de activiști ai partidului în rindul tineretului. Ne angajăm solemn față de conducerea partidului, de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim demni de încrederea pe care partidul o manifestă față de tînăra generație și să nu precupețim nici un efort pentru a fi întotdeauna la înălțimea sarcinilor ce ne revin în marea epopee pe care poporul, sub conducerea parti- '**■ dului, o înfăptuiește pe pămîn- tul scumpei noastre patrii".

Cu prilejul simpozionului, Gheorghe Oprea a oferit un jun, iar Erwin Wickert-un neu. de- di-
VIZITĂ DEZBATERE

DE LA MINISTERUL

Problemele economice mondiale
în dezbaterea sesiunii E.CO.S.O.CAbidjan au început lucră- primei celei a $i

Ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru. Ioannis Christophides, care se află in țara noastră intr-o vizită oficială. a fost joi oaspetele municipiului Brașov. Au fost vizitate întreprinderea constructoare de tractoare. întreprinderea agricolă de stat Prejmer, monumente istorice și de artă, precum și cartiere noi ale străvechiului oraș.Prim-vicepreședintele Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal. Marin Stoia- novici, a oferit un dejun in o- noarea oaspetelui.
MANIFESTARE

In

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Asociația de prietenie româno-vene- zueleană și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Cu acest prilej, Mircea Moar- eă$, redactor șef adjunct al ziarului „România liberă", a împărtășit impresii de călătorie din Venezuela.

Miercuri s-a desfășurat Capitală, sub egida Academiei de Științe Sociale și Politice, dezbaterea științifică „Dinamica 
valorilor morale in etosul socia
list* organizată în colaborare cu Facultatea de filozofie a Universității și Institutul de filozofie. în cadrul dezbaterii, care a reunit cadre didactice universitare. cercetători, au fost prezentate o serie de comunicări științifice care au abordat aspecte ale constituirii și afirmării valorilor morale in procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ale formării tinerei generații în spiritul principiilor și normelor de muncă și viață proprii omului de tip nou. Din suita comunicărilor înscrise pe agenda dezbaterii spicuim : ..Integrarea morală și dinamica valorilor", „Baza ontologică a dinamicii valorilor morale în socialism", „Spiritul revoluționar — dimensiune dinamică a etosului socialist", „Tipuri de valorizări în cadrul raporturilor dintre generații", „Valorile morale în sfera opțiunilor prospective ale tinerei generații". T. GANJU

EDUCAȚIEI Șl 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUIîn 1976, pe lingă specializările publicate în broșura „Admiterea in învățămîntul superior — ediția 1976" se organizează concurs de admitere după cum urmează :1. La institutele pedagogice din Bacău, Suceava și Tg. Mureș, la specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini subingineri zi și seral ; Ia Institutul pedagogic din Constanța, la specializarea Tehnologia sudării, subingineri zi și seral ; la Institutul pedagogic din Oradea, la specializarea Electromecanică tehnologică, subingineri zi și seral ; la Sibiu, la specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, ingineri și subingineri zi și seral.2. La întreprinderea de vagoane din Arad, la specializarea Tehnologia sudării, la întreprinderea de utilaj pentru industria materialelor de construcții și refractare din Bistrița, la specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, la întreprinderea de piese auto și tractoare din Miercurea Ciuc, la specializarea Automobile, la Combinatul siderurgic din Galați, la specializarea Deformări plastice și tratamente termice.3. La Institutul de teatru din Tg. Mureș la specializarea Actorie, secțiaAmănunte stituțiile de respective.

La rile drul siuni mic (ECOSOC), din reprezentanții a 54 desemnate de Adunarea Generală a O.N.U. Din țara noastră participă o delegație condusă de Constantin ~ ministrului ECOSOCstudieze o serie de aspecte economice. sociale, culturale, din domeniul învățămintului, sănătății și drepturilor umane și să elaboreze studii, rezoluții și recomandări în acest sens. La a- ceastă reuniune — prima care se desfășoară pe pămîntul african — participă secretarul general al O.N.U.-, Kurt Waldheim.Luînd cuvintul în deschiderea lucrărilor sesiunii, președintele Coastei de Fildeș. Felix Houphouet Boigny. a declarat că țările industrializate sînt chemate să contribuie într-o măsură mai mare la dezvoltarea economică a țărilor în curs de dezvoltare. El a subliniat că pentru înlăturarea decalajelor economice existente astăzi în lume este necesar. între altele, să se procedeze la o stabilizare a veniturilor provenite din exportul de materii prime, ameliorarea termenilor de schimb, crearea de stocuri regulatoare. sporirea asistentei în vederea industrializării și diversificarea producției agricole, reforma sistemului ternațional.La rindul său, neral al O.N.U.. heim, s-a pronunțat pentru utilizarea rațională a resurselor naturale. pentru o distribuire mai echitabilă a rezultatelor dezvoltării economice, precum și pentru punerea în aplicare a unei politici economice care să vizeze bunăstarea întregii omeniri. Secretarul general al O.N.U. a declarat că acordarea de ajutoare pentru țările în curs de dezvoltare trebuie să fie disociată de criteriile politice. De asemenea, el a insistat asupra pericolului continuării cursei înarmărilor, relevînd

Părți de-a Consiliului Social al organism
din ca-61-a se- Econo- O.N.U. alcătuit l de state

Oancea. adjunct al afacerilor externe, are menirea să

monetar in-secretarul ge- Kurt Wald-

în limba română, se pot primi la in- învățămint superior
IN CADRUL TRADIȚIONALELOR MANIFESTĂRI 

ALE ZIARULUI NOSTRU 

„SERILE SCÎNTEII TINERETULUI"
O EDIȚIE SPECIALA DE EVOCĂRI ISTORICE SUB GENERICUL
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dedicate aniversării Centenarului Independenței de Stat a RomânieiA DOUA MANIFESTARE, DUMINICĂ 4 IULIE PE STADIONUL MUNICIPAL DIN CĂLĂRAȘI 
PROGRAM :IN

• File din istoria Cimpiei române — 
evocare
• A patriei cinstire :
Poeții Niculae Stoian, Mircea Florin 

Șandru, Dan Verona, Ioana Diaconescu, 
Mircea Dinescu, Dorin Tudoran ți Dinu 
Flomind vor citi versuri dedicate momen
tului istoric evocat ți realităților de azi ale 
patriei socialiste.
• Imnuri din fondul de aur al cintecu- 

lui patriotic in interpretarea Corului An
samblului U.T.C.
• Actorii: Emanoil Petruț, Mircea Dia- 

conu, George Mihâiță, Dan Tufaru recită 
versuri din tezaurul liricii patriotice romă- 
nețti.

• Ritmurile acestui pămint: Taraful An
samblului „Doina'1 al Casei de cultura a 
studenților din Bucurețti ți solițtii săi re
învie străvechi tradiții folclorice.

e In programe speciale evoluează : 
rapsodul TUDOR GHEORGHE si inter* 

pretii de muzică folk ANDA CALUGA- 
REĂNU, MIRCEA VINT1LĂ. ZOIA ALECU 
ți ADRIAN ANTONESCU.

• Buchete de melodii oferă tineretului 
ți publicului ialomițean solițtii de muzică 
populară :

ILEANA SARAROIU ți BENONE SINU- 
IESCU

Intr-un program special - cunoscuta 
formație de muzică pop „F.F.N.* - Bucu
rețti.

■■
srx&ftf

Invitațiile se pot procura de la căminele 
culturaie și comitetele U.T.C.

că, în timp ce pentru înarmare se cheltuiesc anual pe glob 300 miliarde dolari, pentru ajutorul de dezvoltare se alocă doar 15 miliarde dolari.în continuare, participantii vor examina rezultatele obținute in cadrul diferitelor conferințe O.N.U. în problema lichidării subdezvoltării și a decalajelor economice.Cea de-a doua parte- a sesiunii va avea loc la Geneva, intre 12 iulie și 6 august, avînd, între altele, pe ordinea de zi. revizuirea strategiei dezvoltării internaționale pentru cel de-al doilea deceniu al dezvoltării și analizarea activității companiilor transnaționale.
Evoluția situației

din LibanConsiliul miniștrilor afacerilor externe al Ligii Arabe, reunit în ședință de urgență, și-a încheiat lucrările în noaptea de miercuri spre joi. Participanții au adoptat hotărîri referitoare la trimiterea unor unități in cadrul forței de pace arabe în Liban și la aplicarea, cu începere de joi ora 10,00 GMT. a încetării focului — informează agențiile internaționale de presă.Consiliul a hotărît, de asemenea, formarea unui comitet însărcinat cu punerea în aplicare a acestor hotărîri, cuprinzînd pe secretarul general al Ligii Arabe și miniștrii afacerilor externe ai Bahreinului și Tunisiei, care va pleca de urgență la Beirut.Participanții la Consiliu au respins orice încercare de împărțire a Libanului și s-au angajat „să respecte independența și integritatea teritorială a acestei țări".Consiliul a reafirmat obligația de a sprijini rezistența palestiniană.
Consultările privind formarea

noului guvern italianMomentul politic italian este definit în aceste zile de desfășurarea unui amplu proces de consultări între formațiunile politice și a urior reuniuni ale conducerilor principalelor partide politice in vederea constituirii unui guvern care să țină seama de rezultatele recentelor alegeri legislative, soldate cu un însemnat succes al P.C.I. și al forțelor de stingă în general.Astfel, la Roma, s-a întrunit Comitetul de direcție al Partidului Democrat-Creștin. înaintea acestei reuniuni, secretarul național al P.D.C., Benigno Zaccagnini, a avut întîlniri separate cu premierul Aldo Moro, cu președintele Consiliului Național al P.D.C., Amintore Fan- fani, și cu șefii grupurilor parlamentare ale P.D.C. în Camera Deputaților și in Senat ; în cadrul acestor' întrevederi au fost examinate perspectivele de formare a unui nou guvern.în raportul prezentat în Comitetul de direcție al P.D.C., Zaccagnini a adresat P.S.I. invitația „de a-și asuma din nou responsabilități guvernamentale alături de democrat-creș- tini". în ce privește participarea P.C.I. la formarea guvernului, raportorul a reafirmat, practic, opoziția P.D.C. față de intrarea comuniștilor, pe . baza rezultatelor alegerilor generale, într-un guvern de largă coaliție.In ceea ce-1 privește, Partidul Socialist Italian (care a obținut în alegeri 10,2 la sută din locurile în Senat și 9,6 la sută în Cameră), precizîndu-și poziția în legătură cu formarea viitorului guvern, a arătat că refuză consultările bilaterale pe această temă cu P.D.C. și se pronunță pentru organizarea unei mese rotunde cu participarea P.C.I., în vederea soluționării problemei guvernului. Sarcina prioritară a acestei reuniuni, a spus secretarul general al P.S.I., Francesco de Martino, este a- ceeă de a conveni asupra noii conduceri a parlamentului, ți- nînd seama de rezultatele alegerilor. în cadrul cărora P.C.I. a obținut un important succes. „Nu preconizăm nici un fel de

întîlnire bilaterală cu P.D.C. în această chestiune" — a declarat presei de Martino.Alegerea conducerii parlamentului italian, in lumina bilanțului recentelor alegeri legislative, va începe luni, 5 iulie.
★Oficialitățile italiene însărcinate cu numărătoarea voturilor în alegerile generale din 20—21 iunie au precizat că în urma unei recalculări a rezultatelor scrutinului, P.C.I. are 228 din cele 630 de locuri din Cameră (cu unul mai mult decît se anunțase inițial), iar P.D.C. 262, în loc de 263.
★Direcțiunea Partidului Socialist Democratic Italian, întrunită la Roma pentru examinarea situației politice de după alegeri, a respins cererea lui Giuseppe Saragat de a demisiona din funcția de secretar general al P.S.D.I.

VINERI, 2 IULIE 1978

AVENTURILE CELOR TRE) 
MUZICANȚI: Scăla (orele 9,30.
11,30; 14; 16.30; 18,30; 20,30); Gră
dina Luceafărul (ora 20,30).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30. 
15; 18,15; 20,30); Festival (orele 
9.15: 11.30; 13,45: 18,15; 18,45; 21,15); 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30); Stadionul Dinamo 
(ora 20,30): Grădina Festival (ora 
20.15).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Grlvița (orele 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;. 20,15);
Tomls (orele 8.45; 11: 13J5: 15.30 
17,45; 20); Gradina Tomls (ora 
20,30).

PAPILLON : Sala Palatului (o- 
rele 14; 17,15; 20,15), Patria (orele 
9; 12; 15; 18; 21), București (orele 
8,30: 11,30; 14,15; 17,30; 20,30). Pa
tinoarul „23 August" (ora 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADA: 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30); Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15); Me

a Adunării Naționale 
a întregului Vietnam
Luînd cuvintul în. cadrul lucrărilor primei sesiuni a Adunării Naționale a întregului Vi-, etnam, care se desfășoară., la Hanoi, Nguyen Huu Tho, președintele Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al R.V.S., a subliniat că pentru poporul întregii țări perspectivele edificării socialismului au apărut in cursul războiului de independență. Lupta pentru independență — el — a fost inseparabil de năzuința către țării și înfăptuirea unor prefaceri democratice, iar acestea sint, la rindul lor, inseparabile de principiile socialismului.Vorbitorul a arătat. în context, că este necesară crearea grabnică a unui front național unic al țării, la baza programului căruia să stea principiile socialiste.

a spus legată unificarea

Cu cîteva săptămîni în urmă, prietenii iugoslavi au trăit unul din acele momente care nu se uită atît de curind : pe calea ferată Belgrad — Bar au început să circule trenurile atît de mult așteptate. Evenimentul a fost marcat de festivități caracterizate printr-o vie participare populară. Bucuria se datora nu numai faptului că această magistrală, care leagă zonele din nord de cele sudice, constituie o îmbunătățire sensibilă a sistemului de comunicații al țării. Importanța ei economică, ce determinase hotărirea de a fi construită, era desigur un motiv esențial al satisfacției, îndeosebi în localitățile ce vor beneficia în mod direct de înlesnirile multiple pe care noua cale ferată le creează. Bucuria se datora și sentimentului victoriei a- supra a numeroase dificultăți, satisfacției muncii împlinite. Linia ferată Belgrad — Bar traversează terenurile cele mai diffcile ale Iugoslaviei și realizarea ei a solicitat fonduri, mijloace și eforturi umane ieșite din comun. Motive deosebite de a sărbători evenimentul au avut cei peste 14 mii de tineri și tinere din toate colțurile țării, care și-au pus semnătura pe acest mare monument al tehnicii neobosită depusă construirea lui.Participarea tineretului iugoslav la realizarea căii ferate Belgrad — Bar se înscrie într-o veche și fru-

și-aupe monument prin munca la

In Bolivia au 
alte douăGuvernul bolivian a hotărît închiderea altor două universități din țară în încercarea de a pune capăt mișcării greviste, declanșată în urmă cu peste 20 de zile, la care participă, alături de oamenii muncii din sectorul minier, și studenții. Este vorba de universitățile „San Simon" și „Tomas Frias" din Cochabamba și, respectiv, Potosi. în prezent șase din cele nouă instituții de învățămînt superior din Bolivia fiind închise.După cum apreciază agenția Pr.ensa Latina, situația din Bolivia continuă să se mențină încordată,. ca urmare a refuzu’Ui autorităților de a satisface cererile . greviștilor constînd în îmbunătățirea generală a nivelului de muncă și de trai, precum și în acordarea de drepturi și libertăți politice suspendate de către gim de la La Paz. s-a mai anunțat,Hugo Banzer,

moașă tradiție. Istoria acțiunilor de muncă patriotică ale tineretului din Iugoslavia începe încă din timpul războiului împotriva ocupanților fasciști, cînd 2 000 de tineri din Sana au strins, clandestin, în timpul nopții, printr-o hotărîtă și

fost închise
universitățilargă mișcare revendicativă, a proclamat starea de asediu la ansamblul întregului teritoriu național și a dispus ocuparea de către armată a nouă districte miniere, declarate „zone mi- .litare", intrate în grevă la chemarea Federației. minerilor bolivieni. Cu acest prilej, 25 de-’i- deri sindicali au fost arestați.

și sindicale actualul re- După cum președinteleconfruntat cu o

• VINERI, în capitala statului Mauritius, Port Louis, se deschid lucrările Conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane — O.U.A; Agenda problemelor ce vor fi abordate a fost pusă la .punct ’a Conferința ministerială a organizației, ale cărei lucrări s-au desfășurat tot la Port • Louis. Principalele puncte de pe a- ceastă agendă se referă la eforturile solidare ale popoarelor africane pentru eliminarea ultimelor vestigii ale colonialismului și rasismului de pe continent.
din fârilc sicidiștede 90 km, pe care cel 62 000 de tineri voluntari au terminat-o în numai șase luni. In cele trei decenii trecute de atunci, două milioane de tineri și tinere și-au adus o prețioasă contribuție la dezvoltarea și propășirea țării, prestind

Șantierele tineretului

curajoasă inițiativă, recolta amenințată să cadă în miinile inamicului, aprovizionind teritoriul eliberat cu 120 de vagoane de grîu și 150 de vagoane de legume si fructe. Au urmat primele mari șantiere de muncă ale tineretului de după eliberare — ca cel de pe traseul căii ferate Brcko — Bano- vici, în Bosnia și Her- țegovina, în lungime

optzeci de milioane de zile de muncă patriotică. Cu participarea lor entuziastă s-au construit, potrivit publicației „Les Nouvel- les Yougoslaves". 11 căi ferate (din care patru de mare importanță), autostrada Liu- bliana — Gevgelia, 5 mari hidrocentrale, 14 mari întreprinderi industriale. Tinerii au îmblinzit numeroase cursuri de apă, au ri-

dicat centre culturale, sportive și de recreare. Au fost reconstruite, după seismele care le-au distrus, o- rașele Skoplje și Banja Luka și a fost înălțat, pe terenurile sterile nisipoase de pe Sava, impunătoarea replică modernă a capitalei iugoslave,. Novi Beograd — Belgradul Nou.Tradiția muncii patriotice este la fel de vie și azi, cînd băieți și fete, care, pe vremea constituirii primelor șantiere ale tb- neretului incă nu se născuseră, participă, cu aceeași dăruire, Ta realizarea unor obiective naționale pe Sava și Morava, pe ver- sanții masivelor Ko- zara și Zelengora, pretutindeni unde mintea și brațele lor viguroase sînt solicitate. în anul trecut, de pildă, ei au efectuat lucrări de muncă patriotică in valoare totală de 400 milioane de dinari. Plecarea pe șantiere se bucură de o mare popularitate pentru că ea oferă tinerilor posibilitatea de a se dovedi utili, de a învăța lucruri noi, de a face cunoștință din timp cu lumea muncii creatoare, de ă-și cunoaște colegii de generație și a închega noi prietenii, de a-și petrece intr-un mod nou și într-o ambiantă inedită timpul liber. O dovadă grăitoare în acest sens este faptul că numărul celor ce solicită plecarea pe șantiere depășește totdeauna pe cel al locurilor disponibile.BAZIL ȘTEFAN
PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

• KIM IR SEN, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a declarat intr-un interviu a- cordat agenției „Taniug" că mișcarea țărilor nealiniate are un rol deosebit de important în lupta imperialismului și ____lismului, pentru libertatea națională și suveranitatea țărilor, pentru pace și progres social.Referindu-se la problema reunificării Coreei, Kim Ir Sen a arătat că aceasta constă în instaurarea suveranității națiunii coreene asupra întregii țări. Pentru realizarea reunificării independente și pașnice a Coreei sînt necesare retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud și înlocuirea acordului de armistițiu din Coreea printr-un acord de pace.

• CONSILIUL REVOLUȚIONAR al Republicii Populare Angol^ a hotărît naționalizarea serviciilor de radio și televiziune. care aparțineau' în trecut unor societăți cu capital mixt, de stat și particular.împotriva colonia- • PRIMUL MINISTRU AL SPANIEI, Carlos Arias Navarro, și-a prezentat demisia joi seara, în urma unei ședințe extraordinare a guvernului s-a dat publicității un comunicat care precizează că regele Juan Carlos a acceptat demisia lui Navarro. Funcția de prim-ministru interimar va fi asigurată de către actualul vicepremier și ministru al apărării, generalul Fernando Santiago y Diaz de Mendivil.• SECRETARUL GENERAL al Partidului Socialist Portughez, Mario Soares, care se află în vizită oficială la Bonn, a fost primit, joi. de cancelarul federal Helmut Schmidt.

• CU PRILEJUL participării la Conferința de la Lindau, R.F.G., a laureaților Premiului Nobel, profesorul francez Alfred Kastler (fizică) și profesorul suedez Gunnar Myrdal (e- conomie) au lansat o campanie pentru încetarea producției de arme nucleare. Cei doi savanți au elaborat un proiect de declarație care va fi trimisă spre semnare oamenilor de știință din întreaga lume, prin care a- ceștia sint invitați să-și asume responsabilitățile în vederea sistării cursei înarmărilor, care reprezintă un pericol pentru supraviețuirea umanității.Declarația pune sub semnul întrebării valoarea de protecție sau de descurajare a armelor nucleare. Savanții lumii, se a- rată în declarație, trebuie să ceară opiniei publice și responsabililor politici să acționeze cu toate forțele pentru a opri acest mecanism al* distrugerii omenirii.

lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30): Gloria (orele 9; 11; 
13; 15,30; 17,30; 19,30); Grădina
Titan (ora 20,30).

ZIDUL: Dacia (orele •; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

S-A INTÎMPLAT ÎN ANII ’20: 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,451 
16; 18,15; 20,30).

RASCUMPARAREA: Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30): Aurora (orele 9; 11.15:
13,30; 15,45; 18; 20); Modern (orele 
9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20).

CU MÎINILE CURATE: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

CONVERSAȚIA: Eforie (orele 
8.45: 11; 13,30; 16; 18,30; 21): Gră
dina Capitol (ora 20,15).

PATIMA: Doina (orele 13,15;
15,30; 17,45; 20 — program de de
sene animate pentru copii — ore
le 9,30; 11,45).

PRIMA PAGINA: Buzeștl (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13.30: 
15,45; 18; 20.15).

O ZI DE NEUITAT: Bucegl 
(orele 16; 18,15»; Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15); Grădina 
Bucegl (ora 20,30).

CULISE: Unirea (orele 16; 18,15.; 
20.30); Grădina Unirea (ora 20,30).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
Arta (orele 13; 16,15; 19.30); Lira 
(orele 12.30: 16; 19,15).

MERE ROȘII: Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Giulești (orele
15,30; 17,45; 20); Progresul (orele 
15,30: 17,45; 20).

CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Cotroceni (orele 10;
12.30: 15; 17.30; 20).

DINCOLO DE POD: Crfngașî 
(ora 17).

CERCUL MAGIC: Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

MARILE SPERANȚE: Miorița 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20);
Flamura (orele 11.15; 15; 17,30: 
20).

INVINCIBILUL LUKE: Flamura 
(ora 9).

AM AVUT 32 DE NUME: Ra
hova (orele 16: 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN;’ Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

DOCTOR JUDYM: Moșilor (o- 
rele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20,30).

ZORRO: Popular (orele 15,30;
19).

FRAȚI DE CRUCE: Munca (ore
le 15.45; 18; 20).

DACII: Floreasca (orele 15^0; 
18; 20J5).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*! 
Viitorul (orele 15,S0; 18; 20).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : VItan (orele 15,30; 18).

CURSA GREA: Flacăra (orele 
15.30; 18;. 20).

PROGRAMUL I

15,00 Tenis de cimp : finalele 
turneului international de la 
Wimbledon. Transmisiune directă. 
17.00 Emisiune în limba germană. 
18.30 Tenis de cimp : finalele tur
neului internațional de la Wimble
don. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reportaj realizat la 
Uzina de „mașini grele București. 
20.20 Film artistic : „Să iubești 
omul“ (partea a Il-a) — produc
ție a studiourilor sovietice. Pre
mieră pe tară. 21,40 Ecran TV ’76. 
22,10 24 de ore.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii- Tel s 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții — Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteii", 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr, 64—66, P.O.B. 2001 telex 011226, București.

„cărți 
ale guvernului britanicGuvernul britanic a dat publicității Cartea albă „Ofensiva împotriva inflației în al doilea an", în care trasează principalele jaloane. ale. politicii sale economice pe perioada următoarelor 12 luni și în cape, se recomandă sindicatelor ca oamenii muncii să accepte pentru al doilea an consecutiv o limitare a majorării salariilor, deși costul vieții și prețurile înregistrează creșteri simțitoare. Și această „strîngere: a curelei" este justificată de necesitatea redresării economiei și combaterii inflației.Pe de altă parte însă, potrivit altei ■ cărți albe — documentul consultativ „Modificarea . codului -prețurilor" se prevede o „relaxare" a prețurilor • care ■ să permită patronilor realizarea u- nor profituri mai mari necesare finanțării «unei mai „intense activități în industrie".
PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Sînt-născut-în 
Bărăgan — cîntece și dansuri în 
interpretarea ansamblului folcloric 
„Ialomița" din Slobozia. 17,25 Tu, 
noi ! — anchetă TV1 18,00 * Ziduri 
și mîini. Film documentar realizat 
de Studioul „Al. Sahiâ". 18.10 Șah 
mat... în 15 minute. 18,25"Vîrstele- 
peliculei. Magazin de cultură ci
nematografică. 19,20 1001 de seri. 
1.9.30 Telejurnal. 20,00 Treptele 
afirmării. 20,30 Viața economică a 
Capitalei. 20,50 Telex. 20.55 Seară 
de balet : „Anotimpurile" de An
tonio Vivaldi. Interpretează an
samblul de ?bale.t al /Operei .Ro-: 
mâne din Cluj-Napbca. 21,5.0 Pa
gini de umor : Ce vrăji a mai fă
cut nevasta, mea..

Teatrul Național (Sala Mare): 
OAMENI ȘI ȘOARECI — ora-19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): FERMA — 
ora 19,30; (la Teatrul de vară He
răstrău): TITANIC VALS — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : CARAMBOL — ora 
20; Circul „București," : CIRCUL 
PE GHEATA (Ansamblul Circu
lui Mare din Moscova) — ora 
19,30: Ansamblul „Rapsodia
Română”: FRUMOASA EȘTI,
MÎNDRA TARA - ora 18,30.
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