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MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Viperi s-au încheiat lucrările 
celei de-a IlI-a sesiuni din ca
drul celei de-a Vil-a legislaturi 
a’ Marii Adunări Naționale.

Tovar ă.șwu 1 NICOLAE 
C’EÂUȘESCU» ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat.au fost salutați, la intrarea 
in sală1, cu puternice și yii. a--, 
plauze de către deputați și in-' 

împreună'' cu secretarul. 
gene/aL ai ’partidului, în • .lBjile; 
oficiale au luat.. loc tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekaș, Ion Ioniță, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
gbe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Gheor-' 
ghe Rădulescu, 
Virgil Trolin, 
Vefdeț, Vasile 
Voitec.

Sîht prezenți. de asemenea, 
membri 'supleanți =ai ■Comitetu
lui Politic Executiv al C.G. al 
P;C.R.

Șe află în sală ca invitați 
rriembri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători' de instituții 
centrale . și organizații obștești, 

, . reprezentanți ăi oamenilor mun
cii, ziariști romârți* și ' corespon
denți ai presei-străine.

In ședința de dimineață a 
continuat examinarea primului 
punct aflat la ordinea de zi : 
proiectjul de Lege pentru adop
tarea Planului național .unic • de ■ 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Spbialiste România 
pe perioada 1976—1980.

In legătură cu acesta, tova
rășul Gheorghe Oprea, vice
președinte al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, a prezen
tat Coraportul Consiliului Su
prem.

In continuare, tovarășul Ilie

Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie 

Vîlcu, Ștefan

Șalapa, președintele Comisiei 
pentru industrie și activitatea 
economico-financiară. a prezen
tat Raportul Comisiilor perma
nente ale M.A.N. care au exa
minat și avizat proiectul de 
lege.

Comisiile permanente — se a- 
. rată in acesț document — con- 

sh-iia că prevederile planului- 
. cincinal, supus dezbaterii Mării 

Adunări Naționale, răspund ce- 
• rihțelor formulate! înProgrâmtfi: 

Partidului și in Directivele •ce
lui de-al XI-lea Congres • al 
P.C.R.. conferindu-i atribute 
ce-1 caracterizează ca o impor-' 
tantă etapă a istoricei perioade 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Prevederile înscrise în proiectul ’ 
noului plan cincinal asigură lăr
girea bazei tehnico-materiâle a 
socialismului, creșterea armo- • 
nioasă a tuturor ramurilor eco- ■ 
nomiei și județelor țării, moder
nizarea forțelor de • producție, • 
sporirea avuției naționale și ri
dicarea, pe această bază, a ni
velului de trai al întregului po
por. ’

Elaborat sub directa îndru- ' 
mare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu, care a examinat în 
repetate rînduri , problemele 
planului și a trasat sarcini căre * 
să asigure accelerarea creșterii 
economice și imbunătățirea con
tinuă a condițiilor- de viață ale • 
oamenilor muncii, planul cin
cinal pe perioada 1976—1980 
creează cadrul necesar- • pentru - 
înfăptuirea obiectivelor funda
mentale ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României stabi
lite de partid, pentru transpu
nerea în viață a Programului de 
făurire a societății șocialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Țelul suprem al politicii par
tidului și statului nostru — ri
dicarea continuă a bunăstării 
întregului popor — se regăsește 
în toate prevederile noului plan 
cincinal. Vastul proces de dez
voltare multilaterală a țării a- 
sigură baza materială și fondu
rile , necesare creșterii venituri
lor tuturor oamenilor muncii, 
sporirea „cantitativă și calitativă 
â'vbfcinului de mărfuri și servi
cii pruse, la dispoziția populației 
dezvoltarea învățămîntului.- ar- . 
tei și culturii, ocrotirea sănătă
ții și îmbunătățirea, condițiilor 
de locuit, creînd premisele pen
tru satisfacerea tot mai deplină 
a cerințelor materiale și. spiri
tuale ale populației.

Constatind că proiectul planu
lui cincinal conține Ta indicato
rii. de. bază niveluri, și ritmuri de 
dezvoltare a economiei și de ri
dicare a nivelului de trai supe- ’ 
rioare celor prevăzute în Di
rectivele Congresului al "XI-lea- 
al Partidului Comunist Român, 
comisiile permanente propun a-

doptarea de către Marea Adu
nare Națională a proiectului de 
Lege cu privire la Planul națio
nal unic de dezvoltare econo
mică și socială a României pe 
perioada 1976—1980. în forma 
in care v-a fost prezentată. Prin 
aceasta vom investi cu puțere 
de lege pe o perioadă de 5^-ani 
un- program măreț de progres și 
prosperitate â României socia
liste. ; •' ■ .

’ A început apoi discuția gene- ’ 
rală .asupra proiectului-de lege.

Vorbitorii s-au referit pe larg 
ia . principalele. prevederi ale • 
Planului național unic pentru 
perioada 1976—1980. relevînd că 

'întru totul 
actuale ‘ și 
dezvoltării

acestea corespund 
cerințelor obiective, 
de perspectivă, ale 
economiei naționale, asigură în
făptuirea neabătută a' Hotărîri
lor Congresului al XI-lea. a • 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral- dezvoltate - și înaintare ■ 
a României spre comunism. 
Dezbaterile au relevat cu preg-

nanță faptul că cincinalul 1976— 
1980, cincinalul revoluției tehni- 
co-științifice in toate domeniile 
dfe activitate, asigură premisele 
necesare pentru crearea unei e- 
conomii tot mai moderne și mai 
eficiente in concordanță cu in
teresele fundamentale ale po
porului nostru, cu politica pro- 
-îund umanistă a~paTtidp$ur nos
tru care situează șl atomic in 

.centrul întregii sale, . activități 
satisfacerea cerințelor de viață, 
de progres și civilizație -ale .oa
menilor -muncii;. în cuvînțul lor, 
ei au subliniat contribuția hotă- 
rîtoare a secretarului general al 
partidului, la /elaborarea -. planu
lui cincinal, expresie'-a gri jii de
osebite pe care o manifestă pen
tru dezvoltarea și înflorirea ne
contenită a patfiei.noastre, pen
tru ridicarea . permanentă a bu
năstării materiale și spirituale 
a întregului popor. ,

Exprimind gîndurije cetățeni
lor pe care îi reprezintă, ale în-

(Continuare în pag. a llț-a)

ÎN PAGINILE 2 — 3
Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico 

socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976-1980.

• Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale privind proiectul 
Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste 

România.
— prezentat de tovarășul Gheorghe Oprea —

• Expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

- prezentată de tovarășul SiTviu Curticeanu, secretar prezidențial
și al Consiliului de Stat -

Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa iN NUMĂRUL DE AZI

MOMENT REMARCABIL ÎN VIATA
9

CONTINENTULUI, IMPORTANT SUCCES
AL MIȘCĂRII COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI

9
Acționind cu perseverență în 

spiritul documentelor adoptate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
călăuzindu-și întreaga activita
te internațională pe baza anali
zei dezvoltării contemporane 
potrivit concepției materialis
mului dialectic și istoric. Parti
dul Comunist Român a luat 
parte activa la pregătirea și 
desfășurarea cu succes a Con
ferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, eveni
ment de deosebită însemnătate 
in viața continentului nostru, 
eu ample Semnificații in viața 
politică a Europei, în viața miș- 

«Y cării comuniste și muncitorești 
europene, și din întreaga lume.

Dind glas adeziunii depline a 
tuturor comuniștilor, a întregu
lui nostru popor, Hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.R. cu 
privire la activitatea delegației 
Partidului Comunist ~ 
condusă de tovarășul 
Ceaușescu, Ia Conferința parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa, a aprobat în una
nimitate și a dat o înaltă apre
ciere expunerii făcute in cadrul 
acestei reuniuni de secretarul 
general al partidului nostru, re- 
levind că aceasta a înfățișat cu

oamenilor 
înaintate, 

idealurilor

Român, 
Nicolae

deplină claritate pozițiile și a- 
precierile comuniștilor români 
cu privire la evoluția situației 
internaționale, la căile și mij
loacele de întărire a colaborării 
și securității pe încercatul nos
tru continent, de soluționare a 
marilor probleme care con
fruntă in prezent omenirea, la 
creșterea rolului și contribuției 
partidelor participante in mo
bilizarea tuturor 
muncii, a forțelor 
pentru înfăptuirea
nobile de pace și progres social 
in Europa, in întreaga lume. 
Aceste aprecieri și poziții cores
pund pe deplin politicii genera
le a partidului nostru care, 
îndeplinindu-și cu succes înda
toririle față de propriul popor, 
dezvoltă ample raporturi inter
naționale. participă activ, con
structiv, principial la rezolvarea 
marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Expunerea prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în- 
tilnirile și convorbirile purtate 
de secretarul general al parti
dului nostru cu un mare număr 
de conducători ai partidelor co
muniste și muncitorești din 
Europa s-au înscris c>a un aport

Ia reușita 
prezintă o 
contribuție 
lațiilor de colaborare și solida
ritate cu comuniștii clin țările 
socialiste și țările capitaliste eu
ropene. Ia întărirea prieteniei 
clasei noastre muncitoare, a po
porului român cu popoarele a- 
cestor țări.

Cu sentimente de aclincă sa
tisfacție și mîndrie patriotică, 
poporul român, tinăra generație 
a României socialiste, își mani
festă și cu acest prilej deplina 
adeziune la politica internă și 
externă, totalul său sprijin pen
tru eforturile și contribuția fun
damentală pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le aduce per
manent la dezvoltarea și inten
sificarea activității internaționa
le a partidului și statului nos
tru, Ia organizarea și pregătirea 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, Ia efortu
rile în vederea transpunerii in 
viață a hotărîrilor asumate la 
Helsinki. în extinderea și adîn- 
cirea prieteniei, colaborării din
tre partidele comuniste, pentru 
afirmarea principiilor noi de 
relații dintre partide, întemeia
te pe deplina egalitate și res-

acestei reuniuni, re- 
deosebit de prețioasă 
Ia intensificarea re-

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu
© Ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru

U'

4

■1:

Președintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, in 
ziua de 2 iulie, pe Ioannis 
Christophides. ministrul afaceri
lor externe al Republicii Cipru, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră. •

La întrevedere a participat 
George Macovescu, 

afacerilor externe.
tovarășul 
ministrul

A fost de față ambasadorul 
Ciprului la București, Nicos 
Kranidiotis.

Șeful statului român și minis
trul cipriot au avut un schimb 
de vederi în probleme privind 
stadiul actual și perspectivele 
relațiilor bilaterale. Convorbi
rea a relevat satisfacția comu
nă față de dezvoltarea raportu
rilor româno-cipriote, pe plan 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și in alte domenii 
de activitate. A fost exprimată, 
in același timo. dorința de a 
amplifica și aprofunda conlu
crarea dintre țările noastre, a- 
preciindu-se că,extinderea largă 
a colaborării dintre România și

Cipru este in folosul și 
binele ambelor popoare, în in
teresul realizării de noi progrese 
pe calea înțelegerii și cooperă
rii in Balcani, in Europa și în 
lume.

Au fost abordate, de aseme
nea. aspecte principale ale ac
tualității internaționale, o aten
ție deosebită fiind acordată si
tuației din Cipru.

în acest context a fost evi
dențiată necesitatea * intensifi
cării eforturilor pentru soluțio
narea politică a situației din 
Cipru, pe baza respectării inde
pendenței', suveranității și inte
grității teritoriale a țării, asigu
rării conviețuirii pașnice a celor 
două comunități. S-a arătat că 
rezolvarea problemei cipriote, pe 
calea tratativelor, va aduce un 
însemnat serviciu cauzei păcii și 
colaborării în regiunea balca
nică. pe continentul european și 
in general in lume.

în timpul convorbirii a fost 
reafirmată voința celor două 
țări de a contribui, prin acțiuni 
unite, la transpunerea in viață

a prevederilor Actului final ? 
Conferinței pentru securitate ! 
cooperare în Europa. Ia adopts 
rea unor măsuri efective d 
dezangajare militară și de dez 
armare, la promovarea unor re 
lății noi și a unei conlucrai 
rodnice între toate statele evre 
pene. A fost' reliefată impoi 
tanța instaurării noii ordini e 
conomice și politice mondial* 
întemeiată pe principiile drep 
tului internațional, pe echitat 
și încredere, in cadrul căreia 
componentă esențială este lichi 
darea subdezvoltării, 
condițiilor pentru un 
mai rapid al țărilor în 
dezvoltare.

De comun acord, s-a 
că schimbările mari produse î 
lume reclamă participarea ac 
tivă a tuturor popoarelor 1 
viața internațională, a tuturc 
țărilor, indiferent de mărime 
sau orinduirea lor socială, la re 
zolvareă problemelor majore c 
preocupă omenirea de astăzi.

întrevederea a decurs intr- 
atmosferă de caldă cordialitat 
și prietenie.

creare 
progre 
curs d

apreci?

© Un grup de personalități vest-germane participante
la Simpozionul
de cooperare

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit vineri di
mineața. la Palatul M.A.N.-, un 
grup de personalități vest-ger
mane participante la Simpozio
nul româno — vest-germ’ail pe 
teme de cooperare.

Din grup au făcut parte Otto 
Wolff von Amerongen. preșe
dintele Comitetului pentru Est 
al economiei Republicii Fede
rale Germania și președintele 
concernului ..Otto Wolff" din 
Koln, Arno Dreher, președinte
le Cercului pentru România din 
cadrul Comitetului pentru 
al economiei Republicii 
rale Germania și 
mei ,,Babcock et 
Oberhausen", D. 
ges, președintele 
administrație al 
GHH, Franz-Josef Nienheysen, 
președintele- Consiliului de con
ducere al fabricii de roți dința
te „Renk Ag“ Augsburg.

Oaspeții au fost însoțiți de

i Est 
Fede- 

directorul fir- 
Wilcox, A. G. 
W. von Men- 
Consiliului de 

concernului

româno —vest-german pe teme

Erwin Wickert, ambasadorul 
R. F. Germania la București.

La primire au luat parte 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, Neculai Agachi. 
ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Ionescu. ministru secre
tar de stat Ia Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

în timpul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
relevate rezultatele colaborării 
economice bilaterale, realizările 
bune obținute de societățile 
mixte româno — vest-germane, 
care pot oonstitui un exemplu 
de cooperare intre țări cu sis
teme economice și sociale dife
rite, precum și conlucrarea po
zitivă dintre diferite întreprin
deri românești și firme din Re
publica Federală Germania.

. Schimbul de vederi a eviden
țiat necesitatea dezvoltării, în 
continuare, a acțiunilor de co-

operare economică bilaterală $ 
pe terțe piețe, in interesul reci 
proc. prin stabilirea de noi că 
.și forrrie de conlucrare, valori 
ficînd în acest sens ’ p'Osibilită 
țile pe care le oferă potențialu 
economiilor ambelor țări.

S-a apreciat că dezvoltare 
schimburilor economice dintr 
România și R. F. Germania ser 
vește intereselor celor două țăr 
și popoare, cauzei colaborării îi 
Europa și în lume, promovări 
unor relații interstatale interne 
iate pe egalitate și echitate 
făuririi unei noi ordini econo 
mice și politice internaționale.

în încheierea convorbirii s-i 
'exprimat satisfacția pentru or 
ganizarea la București a Simpo 
zionului pe teme de cooperări 
dintre România și R. F. Ger 
mania și s-a apreciat că el v; 
contribui la concretizarea una 
noi acțiuni de cooperare ’ș 
schimburi comerciale bilaterale 
la strîngerea legăturilor de pri 
etenie dintre cele două 

întrevederea a decurs 
atmosferă cordială.

tări, 
într-

© Delegația parlamentară braziliană
Președintele 

cialiste 
Nicolae .. 
vineri 
Camerei 
greșul . Național 
condusă, de Joachim 
președintele 'Comisiei 
externe a Camerei Deputatilor,, 
care face o vizită în țara noas
tră.. ' . ' 1 '■

Din' delegație fac parte Luiz 
Fernando, membru 
Comisia de relații 
Camerei 
Cordova, 
Comisia 
Justiție, 
Comisia pentru dezvoltarea re
giunii sud, Padre Nobre, mem- 
bru titular al'Comisiei.de relații.' 
externe, vicepreședinte—al' par-- 
tidului de opoz-iție Mișcarea 
Democratică Braziliană. și 
Paulino Cicero, membru ’titular* ' 
al Comisiei de mine și energie, 
membru supleant al Comisiei 
pentru dezvoltarea bazinului 
Sao Francisco.

La întrevedere au participat 
Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale. • Cor- 
neliu Mănescu. președintele 
Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică inter
națională a 'M.A.N., Tudor 
Drăganu. președintele Comisiei 
constituționale și juridice a 
M.A.N., Silviu Curtipeanu, se
cretar prezidențial și al Consi- '

România,
Ceaușescu. 

după-amiază 
Deputatilor , 

al

Republicii So- 
tovarășul 
a primit „ 
delegația 

din Con- 
Braziliei. 
Coutinho, 
de relații'

care i 
dou

evidențiindu-se rolul pe 
au parlamentele celor 
țări în dezvoltarea legăturilo 
bilaterale.

Abordîndu-se 
ale actualității 
s-a relevat importanța pârtiei 
parii tuturor națiunilor la sc 
luționărea . marilor pr-oblem 
care confruntă ' omenirea. I 
acest context a, fost, evidențiat 
conlucrarea ,fruct,up^să * pe pla 
internațional dintre Români 
și Brazilia în rezolvarea pro 
blemelor legate de lichidare 
subdezvoltării, .'stabilirea un« 
noi ordini economice mondiale 
crearea unui , climat de pace s 
destindere, de cooperare, și în 
țelegere între ' toate statele.

Schimbul de vederi a rele 
vat, totodată, faptul că. în solv 
ționarea problemelor complex 
ale lumii contemporane, un rt 
tot ‘mai important revine par 
lamentelbr și parlamentarilo 
care sînt chemați să acționez 
cu’ tot; mai' multă vigoare per 
tru întărirea cooperării pe pla 
internațional, 'pentru pace 
pentru progresul economic i 
social al țdturor națiunilor.

în încheiere, președinte' 
Nicolae Ceaușescu a transm 
poporului brazilian prieten ce. 
mai bune urări de bunăstare 
prosperitate.

întrevderea ' s-a desfășura 
în.tr-o atmosferă cordială, pric 
tenească.

liului de Stat. Horia Tatu, de
putat în M.A.N.

A fost de. față Paulo Braz 
Pinto da Silva. ambasadorul 
Braziliei la București. .

Mulțumind pentru întrevede
rea acordată, parlamentarii 
■brazilieni au ■ exprimat șefului 
statului; român , gratitudinea 
pentru invitația de a vizita: 
România, pentru posibilitatea 
de a cunoaște realizările obți- . 
nute de poporul nostru în di
ferite domenii de activitate.

Salutîndu-i pe oaspeți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu plăcere vizita făcută 
anul trecut în Brazilia, con
vorbirile pe care le-a avut cu: 
șeful statului brazilian, cu 

.. membrii parlamentului, cu alte., 
.personalități ale vieții politice 
și economice.

în timpul întrevederii a fost 
' evidențiată cu satisfacție evo- 
‘ luția; ascendentă a relațiilor 

româno-braziliene,' subliniindu- 
' se însemnătatea vizitei făcute 
' de șeful statului român în 
’ Brazilia în 1975 și a documen- 
’ telor semnate cu acel prilej în 
‘ crearea cadrului favorabil dez

voltării raporturilor de colabo
rare și cooperare dintre cele 

■ două țări. S-a exprimat dorința 
reciprocă de a se acționa pen
tru extinderea și aprofundarea 
colaborării reciproc avantajoase 
dintre ’ România și Brazilia,

unele aspect 
internaționale

titular , în ' 
externe a ■
Henrique
titular. în

Deputatilor, 
membru

Constituțională și de.
membru, supleant în 1

• Opera de artă în dezba
terea tinerilor : CU FATA 
SPRE REALITATE (oțelarii de 
la Combinatul siderurgic 
Galați despre un volum in
spirat de viața, munca, pre
ocupările lor • Ancheta 
„Scînteii tineretului" : DE CE 
ESTE NECESARA CRITICA 
CRITICII • Cenaclu • Mesa
je : Tineri artiști români pe 
meridianele lumii • Rubrica 
noastră : Pro și Contra

(PAG. A 1V-A)
• Generația muncii • Să 
discutăm despre tinerețe, 
educație, răspunderi • Sport : 
Programul J.O. pe micul 
ecran.

(PAG. A V-A)unei
comu

pect reciproc, Ia crearea 
noi unități în 
nistă.

Evidențiind 
care stau in 1 
a popoarelor i 
ferința, desfășurată în spirit de
mocratic, tie deplină egalitate și 
respect reciproc, a oferit prile
jul unui schimb de opinii asu
pra problemelor fundamentale 
ale situației de pe continent și 
din lume, creînd premisele unui 
nou și puternic avînt în lupta 
forțelor înaintate pentru apăra
rea intereselor vitale ale po
poarelor din fiecare țară, pen
tru colaborare și pace, făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte, pentru instaurarea unui 
climat care să garanteze dez
voltarea liberă și independentă 
a fiecărei națiuni, la adăpost de 
orice agresiune sau amestec în 
treburile sale interne. După cum 
se știe, la circa un an de la des
fășurarea Conferinței general- 
europene, eveniment istoric în 
viața continentului, s-au în
treprins pași puțini in direcția 
rezolvării problemelor complexe 
din această regiune. A continuat

mișcarea

marisarcinile 
fața comuniștilor, 
din Europa, con-

(Continuare în pag. a Vl-a)

Tradiționala manifestare a ziarului nostru
„Serile Scînteii tineretului" 

programează duminică, 4 iulie, la Călărași 
al doilea episod din seria de evocări istorice
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Produsul
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a capa- 
a utila- 
de pro-
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LEGE
PENTRU ADOPTAREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A REPUBLICII

OCIALISTE ROMANIA PE PERIOADA 1976
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980. 
Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a Republicii Socialiste România :

— in procente, calculate pe baza 
prețurilor comparabile —

Indicatorul Anul 1980 
fată de 1975

1980

: P-odusul social
\ ?nitul național

k P.-oducția globală industrială
L P-oducția globală agricolă (media anuală a perioadei 1976—1980 față de 1971—1975) 
k Investițiile totale în economie (pe perioada 1976—1980 față de 1971—1975)
• \ olumul total al comerțului exterior (pe perioada 1976—1980 față de 1971—1975)
* * olumul transportului intern de mărfuri
L X umărul mediu de personal
‘ Productivitatea muncii în industria socialistă

Reducerea cheltuielilor Ia 1 000 lei producție marfă în industria republicană
' '!umul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist
Prestările de servicii pentru populație
Veniturile totale reale ale populației
Retribuția reală
\ - niturile reale ale țărănimii, provenite din munca in C.A.F. și gospodăriile personale, 
pe o persoană activă

150 —157
161 —168.5
162 —170
128 —141

183.4
190 —201.4
130 —134.1
116 —119.2
150 —153.8

8,5— 9,5
115 —147,5
161 —168.6
135 —140
118 —122

120 —129

A-~. 2. — Producția globală industrială, în prețuri comparabile, va spori într-un ritm mediu anual de 10,2—11,2 la sută. 
Pe ramuri ale industriei, producția globală industrială va crește astfel ;

in procente, calculate pe baza 
preturilor comparabile —

Ramura Anul 1980 
fată de 1975

energiei electrice și termice
Mastria combustibililor (exclusiv industria cocsochimică) 
iBXxMria metalurgiei feroase și neferoase

ia construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor
»f auria chimică 

materialelor de construcții
t.t - -.na exploatării și prelucrării lemnului, a celulozei și hîrtiei 

«ttria ușoară
«fz'i-ia alimentară

138— 145
139— 149 
173—181 
175—181 
203—215 
154—161 
125—132 
147—152 
115—155

Art. 3. — în anii 1976—1980 producția principalelor produse industriale va atinge următoarele niveluri :

r*-r c electrică. — mid. kWh. 
Hine net — mil. tone
i extras — mil. tone
metan extras — mid. m.c.
— mii tone 

primar și aliaje de aluminiu — mii tone
-e electrice de 0,25 kW și peste — MW 

»_ce de automatizare și ale tehnicii de calcul 
nld. lei '  .............
r.i unelte pentru așchierea' metalelor —
Id. lei «•■«- - > 7
ni și utilaje tehnologice pentru industrie —
ii tone •v
toare — mii bucăți - •
< imioane, autotractoare și autobasculante — 

buc.
-risme dc teren — mii buc. 
lilitare — mii buc.
notive electrice și Diesel pentru linii magis-
— buc.
maritime — mii tdw 
fluviale — buc.
(ăminte chimice (100°. o substanță activă) — 
tone
? macromoleculare de bază — mii tone 

ac sintetic — mii tone
p >: fire artificiale și sintetice — mii tone 

pe — mii buc.
'echivalent 80% clinker) — mii. tone 

lin particule aglomerate și fibrolemnoase 
i tone

din lemn — mid. lei
i și semiceluloză — mii tone 
cartoane și mucavale — mii tone 

e pentru radiodifuziune — mii buc. 
e pentru televiziune — mii buc. 

și aparate electrice de uz casnic — 
lei

care :
- Frigidere — mii buc. 
«xxri — mii. m.p.

tricotate — mii. lei
iii textile — mid. lei 

te — mii. perechi
— mii tone
nestibil — mii tone
- mii tone
'e de legume, fructe și pastă de roșii

i tone

4- — Consiliul de Mi- 
a Lua măsuri ca ministe- 
•'.elalte organe 

ațe. centralele 
t• > să asigure : 

deplină 
de producție, 
suprafețelor

r prin organizarea rațio- 
t producției și a muncii, 
r.-'-.area ritmică cu ma- 

: • _e si materiale ; elimi- 
_rilor înguste ; atinge- 
rapidă a parametrilor 

i . la noile capacități ; 
i-£.rea cooperării între 

bderi. în condițiile spe- 
unităților de produse 

• economică ; extinderea 
ir., intre industria re- 

$i industria locală de 
s cooperatistă ;
. - area la strictul nece- 

I '-^roadelor de raparații a 
și instalațiilor și îm- 

substanțială a orga- 
._<rărilor de întreținere 

. precum și a Cali
’s : lărgirea și diver- 

producției de piese de 
#. extinderea recondi- 
•reselor uzate ; dezvol- 
'...7ății de prestații de 
pentru reparații în uni- 
ruaLrate;

-—.c —-.âtâțirea continuă a 
producției prin intro- 

fabricație de noi 
. . parametri ridicați ; 
ponderii produselor de 

rcperioară în volumul 
■a producției ; întărirea 

de calitate pe l’aze 
■ și locuri de mun- 

±< rare întreprindere.
1 — Consiliul de Mi-

- i a<:gura ca ministere- 
e organe centrale și

->*-.Talele și întreprin- 
~.preunâ cu Comitetul 
ri Planificării. Ministe- 

wsnnonării Tehnico-Ma- 
r Controlului Gospodă- 

•xr_r.:or Fixe. Consiliul 
1 pentru Știință și Teh- 

ia măsuri pentru :
- lâtățirea activității 

r. creșterea eficienței 
- scopul lărgirii bazei

se materii prime mi- 
f. resurse energetice 

satisfacerii nevoilor în 
creștere a economiei

■--a permanentă a 
valorificare a ma- 

-ime, materialelor. 
Lor și energiei prin 

structurii sorti-

1976 1977 1978 1979 1980

57, 5 63, 1 85,0— 67.7 70,0— 73. 4 75.0— 78.8
29. 6 33, 5 38.0— 40,7 45,5— 48, 2 53,0— 56,6
14, 7 11, 8 15.1 15,3 15,5
26. 8 27. 8 26,8 26,8 26,8

10 970 11 980 13 nno —13 590 14 000 —14 510 16 600 —17 270
206 208 215 — 218 240 — 245 255 — 260

6 780 7 300 8 500 — 9 000 9 600 —10 300 11 000 —12 000

5,27 6,27 73— 8,0 9,0— 10, 7 12,0— 14.0

1 s • L 3 5,1— 5,7 6,7— 7, 4 8.0— 9.1

452. 3 511, 1 560.0— 584.1 642.0— 677. 5 750>- 790.9
51. 5 55, 7 57.0— 61.0 60.0— 67, 7 70>—

36. 0 36, 0 36A— 37J 42^— 45. 0 43.0— 50 0
15. 0 14. 5 15.0— 16.0 16.5— 18. 0 18j0—
11. o 17, 0 17,0— 18.7 19J— 21, 5 22.0— tîJ

308 320 325 — 330 340 — 364 365—383
350. 0 560 600 — 674 900 — 987 1 IM — 1235

38 40 55 — 59 60 — 62 63 — 65

2 280. 0 3 057 3 450 — 3 604 3 800 — 4 040 4 050 — 4 143
512. 5 556. 0 600.0— 675.0 800.0— 8£4. 0 1 000.0— 1 057.0

146. 5 175, 0 180.0— 198.7 240.0— 260. 0 290.0— 318.0
173. 8 184, 1 190.9 210.0— 233. 1 310.0— 348,7

4 425 4 875 5 000 — 5 115 5 200 — 5 460 7 500 — 7 855
14, 0 15, 1 16.0— 16,8 17,0— 18.15 19.0— 20.6

920 990 1 000 — 1 100 1 100 — 1 170 1 200 — 1 250
10. 8 11. 8 12,0— 13,0 13,5— 14. 2 14,5— 15,6

636 658 662 670 — 683 730 — 800
765 812 800 — 849 850 — 890 900 — 920
860, 0 910. 0 950,0— 1 000.0 1 000.0— 1 090. 0 1 100.0— 1 180.0
580, 0 600. 0 620.0— 640,0 650,0— 680. 0 700,0— 730.0

1, 6 2, 0 2,0— 2,2 2,3— 2, 5 2,5- 2,7

375, 0 415, 0 430.0— 460,0 460,0— 505, 0 510,0— 550,0
1 066, 7 1 137, 0 1 150,0— 1 209,0 1 220,0— 1 298, 0 1 400,0— 1 426,0
8 973 10 030 10 800 —11 210 12 000 —12 330 13 500 —14 020

29, 4 32, 1 33.0— 34,6 36,0— 38, 1 38,2— 40,4
102,87 109, 6 116,ft— 118,2 125,0— 127, 5 135,0— 138,7
923, 0 1 047. 0 1 070,0— 1 165,0 1 166,0— 1 316, 0 1 320,0— 1 464,0
298 517 520,0— 557.0 560,0— 602. 0 605,0— 623,0

594 805 820,0— 925,0 950,0— 1 000,0 1 000,0— 1 030,0

455, 3 468, 0 480,0 500,0 520,0

tegrale 
mii ha, 
sebit pe extinderea speciilor de 
rășinoase.

Art. 13. — Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca Ministe
rul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și cei
lalți titulari de plan să asigure :

a) ameliorarea și repunerea
in circuitul economic a 37 mii 
ha identificate ca terenuri ne
productive din 
dului forestier, 
durirea lor de ____
nătorii terenurilor respective sau 
de către unitățile silvice, pe 
măsura preluării acestora, po
trivit legii ;

b) limitarea strictă’ a scoate
rii de terenuri din fondul fores
tier și a defrișării de păduri în 
scopul destinării acestora altor 
utilizări și readucerea în cir
cuitul silvic a terenurilor deve
nite disponibile la unitățile care 
au preluat terenuri din fondul 
forestier ;

c) ~ extinderea producției, re
coltării și valorificării fructelor 
de pădure, plantelor medicinale 
și altor produse accesorii.

Art. 14. — Pentru asigurarea 
cu apă a noilor capacități de 
producție, a centrelor populate 
și a irigațiilor, precum și pentru 
atenuarea undelor de viitură. în 
cincinalul 1976—1980 se vor pune 
in funcțiune lacuri de acumu
lare cu folosință complexă de 
1 644 mii. m.c. ; se vor realiza 
lucrări de regularizări, apărări 
și consolidări de maluri pe 
cursurile de apă pe o lungime 
de 2 066 km. ; prin lucrări de 
îndiguiri împotriva inundațiilor 
se vor apăra centre populate 
și o suprafață de teren agricol 
de 250 mii hectare.

Art. 15. — Consiliul de 
niștri va lua măsuri i 
gospodărirea judicioasă a 
surselor de apă și pentru pro
tecția mediului înconjurător.

Consiliul Național al Apelor, 
ministerele, celelalte organe cen
trale și locale vor asigura, în 
cadrul fondurilor alocate prin 
plan :

a) executarea lucrărilor de 
derivații și aductiuni pentru 
sporirea debitelor de apă in ba
zinele deficitare și intensifica
rea cercetărilor pentru valorifi
carea resurselor de apă subte
rană ;

b) diminuarea consumurilor 
specifice de apă. in toate uti
lizările și îndeosebi in indus
trie : creșterea gradului de re- 
circulare a apei și eliminarea 
pierderilor ;

c) realizarea și buna funcțio
nare a stațiilor și instalațiilor 
de epurare a apelor uzate, pre
cum și a celorlalte instalații, u- 
tilaje și dispozitive de protecție 
a mediului înconjurător, atit la 
capacitățile noi cit și la obiec
tivele existente.

Art. 16. — Volumul total al 
transportului intern de mărfuri 
cu mijloace de folosință gene-

pe o suprafață de 278 
punîndu-se accent deo-

afara 
prin

către

fon- 
împă- 
deți-

> Mi- 
pentru 

re

Ramura

mentale a producției, reduce
rea greutății produselor, pe baza 
unei acțiuni largi de reproiec- 
tare și tipizare.

, standardelor de 
lor interne ;

c) elaborarea
norme și normative de consum 
cu fundamentare tehnică pen
tru toate produsele fabricate ; 
revizuirea și îmbunătățirea per
manentă a acestora, urmărind 
în toate unitățile 
strictă în norme-le 
vele aprobate ;

d) intensificarea

de revizuire a 
stat și norme-

și aplicarea de

încadrarea 
și normati-

realizării și

utilizării în producție a unor 
materiale înlocuitoare cu efici
ență economică ridicată ;

e) intensificarea colectării și 
valorificării deșeurilor de toate 
categoriile. precum și a recu
perării resurselor energetice se
cundare.

Art. 6. — Suprafața arabilă 
in cultură va fi în anul 1980 de 
cel puțin 9 846 mii hectare.

Art. 7. — In perioada 1976— 
1980 la principalele produse a- 
gricole se vor obține — în me
die anuală — următoarele ni
veluri de producție :

Produsul U.M. Media anuală
1976—1980

Cereale pentru boabe mii tone 20 000 —22 360
Floarea-soarelui mii tone 1 000 — 1 133
Sfeclă de zahăr mii tone 8 600 — 9 354
Soia mii tone 545 — 575
In pentru fibră mii tone 300 — 322
Cartofi de toamnă mii tone 4 600 — 4 860
Legume de cîmp mii tone 4 200 — 4 316
Fructe și struguri mii tone 4 600 — 4 860
Carne în viu mii tone 2 500 — 2 687
Lapte de vacă mii. hl. 58.0— 62.2
Ouă mii. buc. 6 000 — 6 500
Lină mii tone 42 — 46.6

Art. 8. — Efectivele de ani- tul anului 1980. la următoarele
male vor ajunge, pînă la sfîrși- niveluri :

U.M. 1980

Bovine mii capete 7 500
din. care :

— vaci și juninci mii capete 3 710
Porcine mii capete 12 000—13 000
Ovine și caprine mii capete 19 000—19 550
Păsări ouătoare mii capete 50 000—56 930

Art. 9. — In scopul realizării 
producției agricole se va dez
volta și moderniza baza tehnică 
materială, astfel:

a) pe întreaga perioadă 1976— 
1980. agricultura va fi dotată 
cu 70 mii tractoare și 16,3 mii 
combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale ;

b) se va amenaja pentru iri- 
.gații surafața de 1 250 mii ha,
din care 1 050 mii ha, în sis
teme mari și 200 mii ha. ame
najări locale. astfel incit la 
sfirșitul anului 1980 suprafața 
totală amenajată pentru irigații 
să ajungă la 3 000 mii ha ;

c) se vor executa lucrări de 
desecări pe o suprafață de 1100 
mii ha și lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 1 000 mii 
ha, din care 154 mii ha în zona

lacurilor de acumulare, pentru 
protejarea acestora împotriva 
colmatării ;

d) se vor livra agriculturii în 
această perioadă 11—11.5 mii. 
tone îngrășăminte chimice 
(100% substanță activă).

Art. 10. — în scopul realizării 
obiectivelor prevăzute în plan 
pentru dezvoltarea agriculturii. 
Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Uniu
nea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție. Aca
demia de Științe Agricole și 
Silvice și organele agricole ju
dețene să asigure :

a) creșterea suprafeței agri
cole și arabile prin executarea 
de lucrări pentru punerea în 
valoare de noi terenuri ; reda-

rea în cultură a terenurilor scoa
se temporar din producție ;

b) gospodărirea judicioasă a 
fondului funciar al țării ; dez
voltarea și folosirea eficientă a 
bazei tehnico-materiale ; utili
zarea deplină a suprafețelor a- 
menajate pentru irigații ;

c) intensificarea producției de 
cereale și plante tehnice ; asi
gurarea unor cantități sporite 
de legume, fructe și struguri ; 
modernizarea plantațiilor exis
tente de pomi și vii ; crearea 
de noi plantații 
sistem intensiv și 
siv, precum și de plantații vi
ticole, în special pentru struguri 
de masă, din soiuri valoroase și 
de mare productivitate ;

d) sporirea șeptelului și pro
ducției animaliere în toate sec
toarele ; crearea în fiecare ju
deț de complexe zootehnice 
pentru asigurarea nevoilor pro
prii de carne și ouă ; asigura
rea integrală a bazei furajere, 
urmărindu-se realizarea, în fie
care unitate, a unei 
corespunzătoare ; 
sericiculturii și apiculturii 
toate 
bile ;

e) 
prin 
pește 
Dunăre și Delta Dunării, inten
sificarea pescuitului în Marea 
Neagră și îmbunătățirea activi
tății de pescuit oceanic ;

f) organizarea la timp și~ în 
bune condițiuni a recoltării 
producției și asigurarea trans
portului și depozitării acesteia ; 
extinderea capacităților de de
pozitare a fructelor, strugurilor 
de masă, precum și a legume
lor și cartofilor.

Art. 11. — în perioada 1976— 
1980. se va pune în circuitul e- 
conomic un volum de masă 
lemnoasă de 20 mii. m.c. anual, 
din produse principale și secun
dare ; deosebit de aceasta se 
vor recolta și valorifica integral 
materialele lemnoase provenite 
din operațiuni silviculturale și 
de igienă a pădurilor. Coopera
tivele agricole de producție vor 
putea recolta cu firul, material 
lemnos din locuri greu accesi
bile, pentru nevoile proprii de 
construcții.

Se va respecta cu strictețe 
posibilitatea pădurilor aprobată 
prin amenajamentele silvice.

Art. 12. — în perioada 1976— 
1980. se vor efectua lucrări de 
reimpâduriri. și împăduriri in-

pomicole în 
superinten-

rezerve 
dezvoltarea 

în 
zonele cu condiții favora-

dezvoltarea pisciculturii, 
creșterea producției de 
din apele interioare, din

rală va spori în perioada 1976— . lutare 
1980 cu un ritm mediu anual de ' nai cu 
5,4—6,0 la sută.

Art. 17. — Baza materială a 
transporturilor va spori in pe
rioada 1976—1980 prin dotarea 
cu 17 000—18 330 vagoane de 
marfă in echivalent de 4 osii, 
de tipuri diversificate ; 1 500—
1 625 vagoane de călători, de vi
teză și confort sporit ; 900—982 
locomotive electrice și Diesel ; 
18 000—18 994 autovehicule de 
marfă ; 10 000—10 566 autobuze 
pentru transporturi interurbane; 
nave fluviale cu 300—341 mii 
tone capacitate : 23—25 avioane 
moderne.

Flota maritimă va fi dotată 
în perioada 1976—1980 cu 2 200—
2 407.8 mii tdw, prin intrarea in 
exploatare a 5 petroliere. 22—26 
mineraliere, 80—86 cargouri de 
mărfuri generale, capacitatea 
flotei ajungind in 1980 la 3 370—
3 572.3 mii tdw.

Art. 18. — în perioada 1976— 
1980 se vor moderniza 1 100— 
1261 km. drumuri cu trafic in
tens și se vor aplica imbrăcă- 
minți asfaltice ușoare pe 10 000— 
10 795 km. drumuri cu trafic 
mai redus.

Art. 19. — Volumul activită
ților de poștă și telecomunicații 
va crește cu 37—39.3 la sută în 
1980 fată de 1975.

In perioada 1976—1980 se vor 
extinde centrele mecanizate de 
tranzit poștal și se vor instala 
380—400 mii linii telefonice ; va 
continua acțiunea de automati
zare a telefoniei interurbane, 
astfel incit in 1980 să se asigure 
conectarea la automatul inter
urban a tuturor localităților re
ședință de județ.

Art. 20. — Consiliul de Miniș
tri va asigura ca Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. împreună cu Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe și titularii de 
plan să ia măsuri pentru gene
ralizarea acțiunii de raionare a 
aprovizionării și de optimizare 
a transporturilor de mărfuri pe 
calea ferată, auto și fluvial. îm
bunătățirea indicilor de utilizare 
a mijloacelor de transport și 
reducerea consumurilor de com
bustibili și energie, folosirea in- „ 
tensivă a bazei materiale a sec
torului de poștă și telecomuni
cații. radio și televiziune, in 
scopul îmbunătățirii calității 
serviciilor și asigurării mai bune 
a cerințelor populației.

Art. 21. — Volumul total al 
investițiilor in economia națio
nală in perioada 1976—1980 va 
fi de 1 000 mid. lei prețuri 
comparabile, din care: 907.5 mid. 
lei din fondurile statului ; 41.1 
mid. lei din fondurile organiza
țiilor cooperatiste și obștești ; 
51.4 mid. lei din fondurile popu
lației ;

a) pe principalele ramuri ale 
economiei naționale vor fi alo
cate următoarele volume de in
vestiții :

din turismul internațio- 
77—87,2 la șută.
29. — Consiliul de Mi-Art.

niștri va lua măsuri ca Ministe
rul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internațio
nale, Comitetul de Stat al Pla
nificării. Ministerul Finanțelor 
și băncile împreună cu minis
terele și celelalte organe cen
trale și locale, întreprinderile de 
comerț exterior, centralele, în
treprinderile să asigure crește
rea eficienței activității de co
merț exterior, acționind pentru 
îmbunătățirea în continuare a 
structurii exportului, , creșterea 
ponderii exportului de'mașini și 
utilaje, diversificarea sortimen
telor și îmbunătățirea continuă 
a calității produselor. încheierea 
de contracte de lungă durată cu 
partenerii externi.

Art. 30. — In scopul intensifi
cării participării țârii noastre la 
diviziunea internațională a mun
cii. prin cooperarea economică cu 
țările socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare și cu celelalte țări. 
Consiliul de Miniștri va asigura 
ca Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, Comitetul de Stat 
al Planificării. Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
Ministerul Finanțelor și minis
terele să ia măsuri. în cadrul 
fondurilor și resurselor 
riale prevăzute prin plan, pentru 
concretizarea acțiunilor de* co
operare economică internaționa
lă și îmbunătățirea continuă a tu
turor formelor de desfășurare a 
acestei ............

Art. 
muncii 
față de

a) 50—53.8 la sută în indus
tria socialistă ;

b) 50—56.9 la sută în construc- 
ții-montaj ;

c) 20—27.3 la sută în transpor
turi feroviare.

In vederea îndeplinirii sarci
nilor de creștere a productivită
ții muncii, mimsterele și cele
lalte organe centrale, centralele, 
întreprinderile, împreună cu Mi
nisterul Muncii, vor acționa pen
tru promovarea metodelor avan
sate de conducere și organizare 
a producției și a muncii, organi
zarea rațională a fluxurilor teh
nologice, extinderea mecanizării 
și

mate-

activități.
31. — Productivitatea 

va crește. în anul 1980 
anul 1975. cu :

automatizării, îmbunătățirea

continuă a normării muncii, res
pectarea normelor de structură 
a personalului, utilizarea cît mai 
judicioasă a personalului tehnic, 
economic și de altă specialitate, 
folosirea eficientă a timpului de 
lucru, întărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă.

Art. 32. — în cincinalul 1976— 
1980 vor fi create 1—1,2 mii. noi 
locuri de muncă.

Art. 33. — în perioada 1976— 
1980 acoperirea necesarului de 
cadre pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socialâ va fi asigurată 
prin pregătirea profesională a 
unui număr de 1 800—1 860 mii 
persoane, din care 1 550 mii 
muncitori calificați și 250—310 
mii tehnicieni, maiștri, ingineri 
și alte cadre de specialitate.

Pentru completarea și înnoirea 
continuă a cunoștințelor, vor fi 
cuprinse anual in forme de per
fecționare a pregătirii profesio
nale 1 650—1 755 mii persoane.

Art. 34. — In vederea crește
rii în continuare a nivelului ge
neral al instrucției publice, Con
siliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Educației și Invă- 
țămintului să asigure :

a) extinderea în continuare a 
sistemului de educație preșco
lară și cuprinderea unui număr 
sporit de copii în grădinițe, care 
la sfirșitul anului 1980 va fi de 
83 la sută din numărul copiilor 
de vîrstă între 3—6 ani ;

b) îmbunătățirea structurii și 
conținutului învățămîntului. ast
fel incit pină în anul 1980 in 
liceele de specialitate să fie cu
prinși 75 la sută din numărul 
total al elevilor de liceu ;

c) dezvoltarea învățămîntului 
superior, care în. 
prinde 190 mii — 
denți ;

d) organizarea,
Consiliul Național ] 
ță și Tehnologie. 
Muncii, ministerele și celelalte 
organe centrale — în cadrul ac
țiunii de integrare a învățămîn
tului cu producția, cercetarea și 
proiectarea — a participării ele
vilor. studenților și cadrelor di
dactice la activitatea producti
vă, asiguri nd
cesare.

Art. 35. — în 
velul costurilor 
va reduce, 
rabile, față

1980 va CU-
200 mii stu-

împreună cu 
pentru Știin- 

Ministerul

materialele ne-

a)

b)

Cheltuieli maxime la 1 000 lei
— in industria republicană
— in întreprinderile agricole de
— in construcții-moxitaj
Costul maxim la 1 000 tone km 
nale in transportul feroviar

producție

stat 
antrepriză 

convențio-

— miliarde Iei —

Industrie (inclusiv dotarea organizațiilor de foraj)
Construcții
Agricultură
Cercetare științifică și, dezvoltare tehnologică
Transporturi și telecomunicații
Comerț, alimentație publică, turism, silozuri și baze de 
depozitare
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății
Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru nefamiliști) 
Gospodărie comunală

580.5
34.1

116.4
7,7

95,3

26.0
22,4
82.3
25.0

Consiliul de Miniștri va asigu
ra ca ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centra
lele și întreprinderile, împreună 
cu Ministerul Finanțelor și băn
cile să ia măsuri pentru înde
plinirea riguroasă a sarcinilor 
ce le revin in domeniul redu
cerii costurilor de producție și 
îndeosebi a cheltuielilor mate
riale.

Art. 36. — Ținînd seama de 
încheierea lucrărilor pentru re
așezarea prețurilor de producție 
și de livrare în industrie. Marea 
Adunare Națională stabilește ca 
în semestrul II al anului 1976 
să se aducă îmbunătățirile ne
cesare. urmînd ca aceste prețuri 
să intre definitiv în vigoare de 
la 1 ianuarie 1977, fără modifi-

in 
de

anul 1980. ni- 
de producție se 
condiții compa- 

anul 1975 cu :

— in proqente

carea prețurilor de desfacere cu 
amănuntul la bunurile de con
sum.

Art. 37. — Venitul național va 
crește în perioada 1976—1980 în
tr-un ritm mediu anual de 10— 
11 la sută, în prețuri compa
rabile.

Din venitul național reparti
zat, în prețuri comparabile, 33— 
34 la sută se va aloca pentru 
fondul național de dezvoltare 
economico-socială.

Art. 38. — Volumul total al 
desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul va crește, în anul 1980 
față de anul 1975, cu 45—47,5 la 
sută.

La principalele produse, des
facerile de mărfuri cu amănun
tul vor spori astfel :

b) pentru prevenirea poluării 
mediului înconjurător se vor in
vesti, în perioada 1976—1980, 14,3 
mid. lei ;

c) în perioada 1976—1980 se 
vor pune în funcțiune 2 700 ca
pacități principale.

Art. 22. — Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca titularii 
de plan împreună cu Comitetul 
de Stat al Planificării. Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe. Ministerul 
Construcțiilor Industriale. Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale. ministerele furnizoare 
de utilaje și cele care au in 
subordine organizații de proiec
tare și organizații de construc- 
ții-montaj, Inspectoratul Gene
ral de Stat pentru Directivare 
și Control în Proiectarea și Exe
cutarea Construcțiilor. Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare, băncile finanțatoare 
să asigure :

a) pregătirea realizării pro
gramului de investiții, conform 
termenelor din graficele coor
donatoare pe obiective, stabilite 
pentru : asigurarea documenta
țiilor tehnice, deschiderea fi
nanțării, asigurarea utilajelor 
din țară și din import, execu
tarea lucrărilor de construcții și 
montaj al utilajelor, pregătirea 
personalului de exploatare, e- 
fectuarea probelor tehnologice, 
în vederea punerii in funcțiune 
a tuturor capacităților la terme
nele planificate :

b) îmbunătățirea organizării 
muncii în activitatea de con
strucții. extinderea procedeelor 
industrializate și a tipizării : 
folosirea intensivă a utilajelor 
de construcții și concentrarea 
parcului de utilaje grele în or
ganizații specializate ;

c) reducerea consumurilor 
de metal, ciment, lemn și alte 
materiale de construcții ; gos
podărirea judicioasă a tuturor 
resurselor ;

d) ridicarea calificării perso
nalului de pe șantiere, în vede
rea scurtării duratelor de exe
cuție și creșterii calității și efi
cienței lucrărilor.

Art. 23. — Consiliul de Mi
niștri va urmări ca ministerele, 
centralele și unitățile economi
ce, deținătoare de fonduri fixe, 
să asigure prelungirea durate
lor de serviciu ale fondurilor 
fixe prin mai buna exploatare 
și întreținere a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor tehnologice.

Art. 24. — Activitatea de cer-

cetare științifică, dezvoltarea 
tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic 
tată cu precădere 
rele direcții

a) intensificarea 
pentru identificarea de noi resur
se naturale, stabilirea tehnolo
giilor de valorificare cu efici
ență ridicată a acestora, precum 
și a resurselor secundare ener
getice. de materii prime și ma
teriale ;

b) crearea de noi produse și 
tehnologii destinate să asigure 
perfecționarea nivelului tehnic 
și ridicarea calității producției, 
creșterea eficienței economice ;

c) dezvoltarea și perfecționa
rea proceselor intensive in a- 
griculturâ. îndeosebi a tehnolo
giilor privind culturile irigate 
și creșterea animalelor în sistem 
industrial. îmbunătățirea și am
plificarea proceselor de amelio
rare a solului ;

d) realizarea unor noi tehno
logii biomedicale pentru preve
nirea bolilor și asigurarea unui 
înalt indice de sănătate a între
gii populații :

e) îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă și protecția 
mediului înconjurător ;

f) desfășurarea de cercetări în 
domenii de bază ale științelor 
naturii, cum sînt : chimia, fizica, 
științele tehnice, biologia și al
tele, precum și intensificarea 
activității de cercetare în 
niul științelor economice 
ciale.

Art. 25. — în perioada 
1980 vor fi executate 727 
tive principale de cercetare ști
ințifică și dezvoltare tehnolo
gică, din care 673 se vor în
cheia și aplica pină la sfirșitul 
cincinalului.

Art. 26. — Pentru a se asigura 
tehnologiile necesare noilor o- 
biective de investiții și moder
nizarea celor existente, se vor 
aplica 275 tehnologii noi și se 
vor extinde 86 tehnologii avan
sate ; din acestea, aproape 88 
la sută vor fi elaborate pe bază 
de concepție proprie.

Art .27 — Valoarea produselor 
noi și reproiectate introduse în 
fabricație curentă în perioada 
1976—1980 va reorezenta, în anul 
1980. 45 la sută din valoarea 
producției marfă realizată în ra
murile prelucrătoare ale indus
triei republicane.

Art. 28. — în perioada 1976— 
1980, volumul comerțului exte
rior va crește cu 90—101.4 1a sută 
față de realizările din 1971 — 
1975, iar volumul încasărilor va-

va fi orien- 
în următoa-

cercetărilor

dome- 
și so-

1976— 
obiec-

— în procente —

Produsul Creșterea în 1980 
față de 1975

Carne și produse din carne 55— 63
Lapte de consum 65— 78
Unt =• 75—108
Brînzeturi 60- 84
Ulei comestibil 35— 47
Zahăr 30— 39
Ouă 50— 60
Legume 65— 76
Fructe (inclusiv struguri) 100—154
Confecții textile 80— 88
Tricotaje 60— 68
încălțăminte 50— 55
Receptoare pentru radiodifuziune 55— 63
Receptoare pentru televiziune 45— 50
Frigidere 50— 54
Mobilă 45— 50
Autoturisme 45— 50

Art. 39. — Consiliul de Mi
niștri va asigura ca titularii de 
plan. împreună cu Consiliul de 
coordonare a producției bunuri
lor de larg 
pentru 
marea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii că
tre populație. Ministerul Co
merțului Interior. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare și ceilalți titulari de 
plan cu sarcini de livrări la 
fondul pieței, să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
populației prin :

a) înfăptuirea riguroasă a 
prevederilor programelor pri
vind producția și desfacerea bu
nurilor de larg consum : reali
zarea ritmică a livrărilor de 
mărfuri către fondul pieței în- 
tr-o structură sortimentală di
versificată și de calitate cores
punzătoare ;

b) repartizarea judicioasă pe 
județe de către organele comer
ciale a fondului de marfă, urmă
rindu-se aprovizionarea echili
brată a tuturor zonelor terito
riale :

c) amplasarea rațională a re
țelei comerciale, modernizarea 
și • specializarea unităților exis
tente, utilizarea intensivă a spa
țiilor comerciale ;

d) îmbunătățirea activității în 
domeniul alimentației publice, 
urmărindu-se extinderea și di
versificarea sortimentală a pro
ducției de preparate și semi- 
preparate culinare. îmbunătă
țirea calității produselor, ridi
carea nivelului de servire a 
consumatorilor.

Art. 40. — Volumul prestărilor 
de servicii pentru populație va 
crește, in anul 1980 față de 1975, 
cu 61—68,6 la sută.

Consiliul de Miniștri va asigu
ra ca titularii de plan, împreună

consum, Consiliul 
coordonarea și indru-

cu Consiliul pentru coordonarea 
și îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de ser
vicii pentru populație, Comite
tul pentru Problemele Consili
ilor Populare, Consiliul central 
de coordonare a activității orga
nizațiilor cooperatiste, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești. Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum, 
Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, Mi
nisterul Turismului și celelalte 
organe cu sarcini de prestări de 
servicii să ia măsuri pentru :

a) lărgirea gamei prestărilor 
de servicii, îndeosebi spălătorii 
și curățătorii chimice, servicii 
casnice, gospodărești și pentru 
întreținerea locuințelor, pentru 
reparații și întreținerea bunuri
lor electrotehnice, a autoturis
melor. înființarea de băi popu
lare. în mod deosebit în mediul 
rural, construcția de brutării la 
sate :

b) întărirea răspunderii și 
controlului in fiecare unitate 
pentru satisfacerea operativă a 
solicitărilor populației și îmbu
nătățirea calității serviciilor 
prestate.

Art. 41. — Volumul total al 
veniturilor reale ale populației 
va spori in anul 1980 cu 35—40 
la suta față de anul 1975, pe 
baza creșterii veniturilor ce pro
vin din retribuirea muncii, cit și 
din fondurile sociale de consum.

Ari. 42. — Retribuția reală va 
spori, în anul 1980 față de 1975, 
cu 18—22 la sută.

Se vor crea condițiile cores
punzătoare pentru reducerea 
treptată a duratei săptămînii de 
lucru, pină în 1980 la 42—44 
ore. pe baza perfecționării or
ganizării activității tuturor uni
tăților economice, utilizării ra-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE Tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a primit delegația 

Asociației femeilor de știință din GreciaCoraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale privind proiectul Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii Socialiste România

prezentat de tovarășul Gheorghe Oprea
Vă rog să-mi permiteți să-mi 

îndeplinesc mandatul încredin
țat de Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a 
României de a prezenta Marii 
Adunări Naționale coraportul 
Consiliului Suprem privind pro
iectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe perioada 1976—1980, care re
prezintă o i»ouă etapă, calitativ 
superioară, in opera istorică de 
edificare a socialismului și co
munismului in patria noastră.

Doresc să subliniez că întrea
ga concepție a planului, stabili
rea liniei strategice și a orientă
rilor tactice, a modalităților 
concrete de acțiune in vederea 
transpunerii in practică a obiec
tivelor prevăzute, poartă am
prenta inestimabilei contribuții 
personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele republi
cii noastre, care cu o înaltă 
competență și largă viziune po
litică a asigurat fundamentarea 
unui vast program constructiv, 
menit să imprime un dinamism 
Iară precedent întregii activități 
economico-sociale, să confere 
noi valori capacității creatoare 
a poporului nostru.

în spiritul practicii democra
tice promovate de partidul și 
statul nostru, proiectul planului 
cincinal 1976—1980, prezentat 
spre aprobare Marii Adunări 
Naționale, reprezintă o încunu
nare a unei laborioase conclu- 
crări a întreprinderilor, centra
lelor. ministerelor, organelor de 
sinteză, a participării active a 
comitetelor județene de partid 
și consiliilor populare, o expre
sie a experienței și înțelepciunii 
colective a clasei muncitoare. a 
tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor.

Caracterul profund științific 
al proiectului planului cincinal, 
prevederile și obiectivele sale 
realiste, răspunderea manifesta
tă de conducerea partidului 
pentru asigurare#' tuturor con
dițiilor tehnice și organizato
rice ale înfăptuirii acestuia își 
găsesc o expresie edificatoare și 
în elaborarea unui amplu sistem 
de programe naționale vizînd 
dezvoltarea unor ramuri, subra- 
muri. grupe de produse de mare 
complexitate, valorificarea po
tențialului nostru material și 
uman în consens cu sarcinile 
prioritare ale noii etape de edi
ficare socialistă a țării.

Insușindu-și în totalitate sen
surile majore ale proiectului pla
nului cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării și expri- 
mîndu-și deplina adeziune la 
conținutul lui. Consiliul Suprem 
apreciază că prevederile acestuia 
asigură realizarea integrală a 
Directivelor Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, corespund nivelurilor sta
bilite de către Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem din iulie 1975, sînt în con
cordanță cu necesitățile actuale 
și de perspectivă ale mersului 
înainte al României pe calea 
progresului multilateral, cu ten
dințele revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane. Acestea con
cretizează în mod strălucit voin
ța poporului român de a pune 
integral în valoare resursele in
terne de materii prime, mate
riale și energie, de capacitate 
tehnică și creativă, pentru men
ținerea în continuare a României 
în plutonul fruntaș al economi
ilor dinamice din lume și pentru 
asigurarea, pe această bază, a 
diminuării rapide a decalajelor 
economice și tehnologice dintre 
țara noastră și statele socialiste 
avansate economic. în vederea 
apropierii ei de țările puternic 
dezvoltate din punct de vedere 
industrial.

Trăsătura caracteristică a pla
nului cincinal o constituie conti
nuarea fermă a politicii de in
dustrializare socialistă a tării — 
factor hotărîtor al dezvoltării și 
lărgirii bazei tehnico-materiale a 
societății, chezășie a progresului 
multilateral al națiunii noastre 
socialiste, garanția independen
ței și suveranității patriei.

în conformitate cu politica 
partidului și statului nostru de 
făurire a bazei tehnico-materiale 
a societății și a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— promotor statornic al unei in
dustrii moderne românești —, în 
actualul cincinal un loc central 
îl ocupă dinamizarea laturilor 
calitative ale acestuia, prin dez
voltarea prioritară a ramurilor 
de vîrf, generate de revoluția 
tehnico-științifică, cum sînt in
dustria constructoare de macini, 
chimia, metalurgia, care vor în
registra un ritm mediu anual de 
creștere superior ritmului mediu 
anual de sporire a producției 
industriale.

în vederea satisfacerii nevoi
lor crescînde ale populației cu 
bunuri de consum, in strinsă co
relație cu sporirea veniturilor 
populației. în cincinalul actual 
industria textilă, a confecțiilor, 
încălțămintei, sticlei, porțelanu
lui. precum și industria ali
mentară. se vor dezvolta in
tr-un ritm susținut. Sînt create 
astfel premise sigure pentru o 
tot mai bună aprovizionare a 
populației cu bunuri de larg 
consum. într-o bogată gamă 
sortimentală și de o calitate su
perioară, în conformitate cu 
programul ridicării nivelului de 
viață, material și spiritual al 
poporului.

Pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a obiectivelor 
ce revin industriei în actualul 
cincinal este necesar — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința de ieri a 
Comitetului Central al partidu
lui și a Consiliului Suprem — să 
se ia toate măsurile vizînd asi
gurarea bazei materiale a cinci
nalului. conjugîndu-se eforturi
le, îndeosebi în direcția intensi

ficării activității de prospectare 
și identificare a noi rezerve de 
materii prime, combustibil și e- 
nergie in scopul reducerii 
importului și al creșterii pon
derii materiilor prime și com
bustibililor provenite din re
surse proprii, concomitent cu e- 
laborarea de noi tehnologii pen
tru utilizarea optimă a tuturor 
materiilor prime și materialelor. 
De asemenea, rezultă necesita
tea întreprinderii de acțiuni ho- 
tărite pentru a obține din fie
care tonă de materie primă o 
valoare cit mai mare, pentru re
ducerea pierderilor și valorifi
carea superioară a tuturor de
șeurilor, direcții în care, zi de 
zi, trebuie să-și îndrepte atenția 
ministerele, centralele, între
prinderile, organele și organiza
țiile de partid. Concomitent, u- 
nitățile economice, cadrele de 
conducere, de la director și pînă 
la ultimul lucrător, sint solici
tate la un mai mare consum de 
inițiativă și răspundere în ve
derea ridicării nivelului tehnic 
al producției. îmbunătățirii ca
lității tuturor produselor, înnoi
rii structurii sortimentale a fa
bricației, întăririi controlului de 
calitate în toate fazele de pro
ducție.

Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economico-Sociale consi
deră că prevederile din proiec
tul de plan pe perioada 1976— 
1980 în agricultură corespund 
posibilităților și rezervelor e- 
xistente în acest sector econo
mic de bază, nevoilor crescînde 
ale economiei și aprovizionării 
populației cu produse agroali- 
mentare. Edificator este faptul 
că producția globală agricolă va 
spori în acest cincinal într-un 
ritm mediu anual superior celui 
prevăzut in Directive, iar recol
tele la hectar prevăzute depășesc 
sensibil, la toate culturile, rea
lizările din cincinalul anterior.

în vederea realizării obiecti
velor prevăzute în proiectul de 
plan, se stabilește o puternică 
dezvoltare a industriei construc
țiilor de mașini agricole și in
dustriei de îngrășăminte chimice, 
sporirea ritmului de dotare cu 
mașini și utilaje, astfel ca în a- 
ceastă perioadă să se încheie 
procesul de mecanizare a lucră
rilor agricole, atit la culturile 
vegetale, cît și în zootehnie, se 
asigură creșterea suprafețelor 
irigate. îndiguite și exploatarea 
mai rațională a tuturor sisteme
lor de amenajări funciare, ex
tinderea largă a acțiunilor de re
gularizare a cursurilor de apă, 
creșterea calificării lucrătorilor 
din agricultură în vederea utili
zării cu randament maxim a pă- 
mintului și mijloacelor tehnice, 
domenii în care persistă în pre
zent unele neajunsuri a căror 
lichidare se impune în cel mai 
scurt timp.

Examinarea atentă a obiective
lor majore care stau în cincinal 
în fața industriei, ca și a celor
lalte domenii de activitate, scoa
te in relief cu deosebită preg
nanță valoarea tezei secretarului 
general al partidului nostru, po
trivit căreia actualul cincinal 
trebuie să reprezinte cinci
nalul afirmării revoluției teh- 
nico-științifice în România.

Pornind de la acest adevăr, la 
fundamentarea prevederilor din 
proiectul planului cincinal s-a 
luat în considerare, mai mult 
decît în cincinalele anterioare, 
necesitatea creșterii aportului 
științei și tehnologiei la reali
zarea obiectivelor dezvoltării e-

Expunerea la proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de lege 

emise de Consiliul de Stat 
prezentată de tovarășul Silviu Curticeanu, 

secretar prezidențial și al Consiliului de Stat
Din împuternicirea Consiliului 

de Stat, vă supun spre apro
bare decretele conținînd norme 
cu putere de lege adoptate după 
sesiunea a II-a a Marii Adunări 
Naționale. în diferite domenii 
ale activității sociale și de stat.

Dintre acestea menționăm, în 
primul rînd, Decretul nr. 
167,1975. emis pe baza măsuri
lor stabilite de Comitetul Poli
tic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prin care s-a majorat 
durata concediului de odihnă și 
cuantumul alocației de hrană 
ale militarilor in termen și ele
vilor din liceele și școlile mili
tare.

Importante reglementări au 
fost adoptate în domeniul orga
nizării de stat, al invățămintu- 
lui și cercetării științifice, pre
cum și al îmbunătățirii activită
ții organizațiilor cooperatiste.

Astfel. în vederea creării ca
drului corespunzător pentru 
coordonarea unitară, pe ansam
blul economiei, a producției bu
nurilor de larg consum, în con
cordanță cu politica partidului 
și statului în domeniul aprovi
zionării oamenilor muncii, cu 
cerințele curente și de perspec
tivă ale cetățenilor, prin Decre
tul nr. 169 1976 a fost organizat, 
la nivel central. Consiliul de 
coordonare a producției bunuri
lor de larg consum, iar pe plan 
local, comisii de coordonare.

Prin Dedretul nr. 154'1976 s-a 
adoptat o denumire unică — 
Consiliul oamenilor muncii — 
pentru organele de conducere 
colectivă din unitățile socialiste 
de stat.

Pentru asigurarea unei juste 
corelări între dezvoltarea eco- 

conomice și sociale actuale și de 
perspectivă a țării. în proiec
tul de plan sînt incluse sarcini 
concrete pe ramuri și subramuri, 
ministere, institute de cercetări 
și invățămint privind asimilarea 
de noi mașini, utilaje și instala
ții. extinderea substanțială a me
canizării și automatizării, intro
ducerea tehnologiilor avansate, 
soluționarea pe bază de concep
ție tehnică proprie a unor pro
bleme esențiale ale dezvoltării 
economiei naționale, reducerea 
timpului de cercetare și aplicare 
a noutății științifice în producție.

în cadrul dezbaterii și analizei 
proiectului de plan cincinal in 
Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem s-a evidențiat că vastul 
program de investiții prevăzut 
pentru perioada 1976—1980 —
care asigură menținerea unei 
rate înalte de acumulare — răs
punde cerințelor prezente și de 
viitor ale economiei naționale, 
constituie o bază sigură pentru 
îndeplinirea obiectivelor econo
mico-sociale stabilite de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. In această di
recție s-au avut in vedere orien
tările conducerii partidului pri
vind repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întregul 
teritoriu, astfel ca la finele pe
rioadei în toate județele să se 
realizeze o producție industrială 
de cel puțin 10 miliarde lei, 
privind amplasarea cu prioritate 
a obiectivelor pe platforme in
dustriale ; se urmărește intensi
ficarea eforturilor în principal 
spre dotarea economiei cu ma
șini și utilaje de tehnicitate ri
dicată, reducerea ponderii lucră
rilor de construcții-montaj, folo
sirea la maximum a spațiilor 
construite în scopul sporirii efi
cienței economice a fondurilor 
alocate.

Potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Consfătuire de lucru de 
la Comitetul Central, Consiliul 
Suprem consideră că realizarea 
acestui vast program de investi
ții impune o atenție deosebită 
din partea tuturor factorilor 
pentru perfecționarea continuă 
a organizării activității în toate 
întreprinderile de construcții, 
urmărirea permanentă a planu
rilor și graficelor de execuție, 
eliminarea exagerărilor în di
mensionarea suprafețelor de pro
ducție, asigurarea din timp a do
cumentațiilor tehnice, contracta
rea pentru întregul cincinal a 
utilajelor tehnologice și asigura
rea livrării acestora la nivelul 
calitativ stabilit, pregătirea te
meinică a condițiilor de execuție 
și de dare în folosință a noilor 
capacități, respectarea și chiar 
reducerea termenelor planificate 
de atingere a parametrilor tehni- 
co-economici proiectați.

Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economi co-Sociale evidenția
ză. de asemenea, faptul că în
treaga structură a proiectului de 
plan este axată pe criteriile efi
cienței maxime, care — potrivit 
concepției secretarului general 
al partidului, exprimată și în 
cadrul ședinței comune de ieri 
a Comitetului Central și a 
Consiliului Suprem trebuie să 
constituie problema numărul 
unu pentru acest cincinal, un 
factor hotărîtor al progresului 
economiei românești.

Proiectul de plan prevede creș
terea productivității muncii la 
nivelul țărilor avansate econo
mic, ceea ce presupune mă
suri energice pentru organi- 

nomico-socîală a orașelor mari 
și folosirea rațională a resurse
lor de muncă locale, precum și 
pentru asigurarea fondului lo
cativ necesar în raport cu creș
terea populației, prin Decretul 
nr. 68 1976 s-au stabilit catego
riile de persoane și condițiile 
în care poate avea loc schimba
rea domiciliului din alte loca
lități în orașe declarate, potrivit 
legii, orașe mari.

Prin Decretul nr. 14/1976 a 
fost reglementată în mod unitar 
activitatea de integrare a învă- 
țămîntului superior cu produc
ția și cercetarea științifică. în 
scopul asigurării participării 
directe a cadrelor didactice și a 
studenților in conducerea, ad
ministrarea și executarea lucră
rilor necesare realizării sarcini
lor de producție.

în scopul creșterii participării 
organizațiilor cooperatiste la 
dezvoltarea economiei națio
nale. la satisfacerea în mai 
bune condiții a cerințelor de 
bunuri și servicii ale populației, 
precum și pentru asigurarea 
unei coordonări și conlucrări 
strînse între toate organizațiile 
cooperatiste, prin Decretul nr. 
160 1976 au fost organizate Con
siliul central și consiliile jude
țene. municipale, orășenești și 
comunale de coordonare a acti
vității cooperației de consum, 
cooperației meșteșugărești și a 
cooperației de producție agri
colă.

Reglementări importante au 
fost adoptate in domeniul rela
țiilor de muncă. Astfel, prin 
Decretul nr. 1691975 a fost ge
neralizată și îmbunătățită for
ma de retribuire în acord global 
a personalului din unitățile a- 

zarea pe baze științifice a pro
ducției și a muncii în toate uni
tățile economice, modernizarea 
tehnologiilor, mecanizarea și 
automatizarea producției, stimu
larea activității de concepție 
tehnică proprie, întărirea ordinii 
și disciplinei. De asemenea, după 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cadrul ședinței 
comune de ieri, este necesar să 
se acționeze mai hotărît pentru 
folosirea rațională a forței de 
muncă, a cadrelor de specialiști, 
cu deosebire în producția mate
rială, combătîndu-se tendințele 
creșterii nejustificate a persona
lului administrativ. Trebuie să 
avem in vedere ideea că nivelul 
de creștere a productivității 
muncii prevăzut în cincinal este 
minimal și că avem datoria de 
a-1 depăși, în conformitate cu 
rezervele sporite de care dis
punem în acest domeniu.

Prevederile proiectului planu
lui cincinal în domeniul comer
țului exterior — care urmează 
să sporească de peste două ori 
față de perioada 1971—1975. asi
gură intensificarea participării 
României la schimbul mondial de 
valori. în condiții de eficiență ri
dicată a tuturor formelor de coo
perare, a tuturor prevederilor 
atît la export, cît și la import, 
înfăptuirea acestora impune 
preocupări mai susținute din 
partea județelor, a ministerelor, 
a celorlalți factori pentru urmă
rirea expresă — așa cum se sub
linia la recenta Consfătuire de 
lucru de la .C.C. al P.C.R. — a 
producției de export. începînd cu 
elaborarea documentației, cu pu
nerea în producție, cu execuția, 
pînă la expediere, a respectării 
condițiilor de calitate, realizării 
în țară a unei integrări cît mai 
mari a produselor, a pieselor și 
subansamblelor, in vederea re
ducerii importului.

Din examinarea proiectului de 
plan cincinal a rezultat că pre
vederile privind ridicarea nive
lului de trai material și cultural 
corespund Directivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., a- 
sigurîndu-se creșterea venituri
lor tuturor categoriilor popu
lației, dezvoltarea în continuare 
a bazei materiale a învățămintu- 
lui, ocrotirii sănătății, culturii și 
îmbunătățirii condițiilor de lo
cuit.

în perioada 1976—1980, retri
buția medie reală a populației 
va spori cu 18—22 la sută, iar 
veniturile reale ale țărănimii cu 
20—29 la sută ; fondurile sociale 
de consum înregistrează, de 
asemenea, o creștere de 60 la 
sută, iar volumul desfacerilor 
de mărfuri de peste 45 la sută.

Stimați tovarăși.
Consiliul Suprem al Dezvoltă

rii Economice și Sociale propune 
adoptarea de către Marea Adu
nare Națională a Proiectului 
Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pe perioada 1976—1980, avînd 
convingerea că el exprimă inte
resele vitale, supreme ale între
gului popor, constituie un nou și 
puternic stimulent al activității 
creatoare a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
și corespunde integral orientări
lor strategice ale Congresului al 
XI-lea. realizării obiectivului 
fundamental de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, de ridicare a nivelului 
de civilizație și bunăstare, a pro
gresului și prosperității patriei.

gricole de stat, prin Decretul nr. 
29,1976 s-au acordat unele drep
turi crescătorilor de animale, 
prin Decretul nr. 92/1976 s-a 
reglementat în mod unitar re
gimul de întocmire, completare, 
păstrare și evidență a carnetu
lui de muncă, precum și de re
constituire a vechimii în mun
că, iar prin Decretul nr. 93/1976 
au fost stabilite normele pentru 
calcularea recompenselor bă
nești cuvenite autorilor de in
venții aplicate în economia na
țională.

Și în alte domenii ale vieții 
sociale au fost adoptate noi re
glementări. Prin Decretul nr. 
155/1975 au fost stabilite măsu
rile necesare în scopul asigură
rii unei stricte discipline in ac
tivitatea de avertizare a feno
menelor meteorologice pericu
loase și de apărare împotriva 
efectelor pe care acestea le-ar 
putea produce, iar prin Decre
tul nr. 1 1976 s-au precizat con
dițiile de acordare a împrumu
turilor către populație, pentru 
construirea de locuințe proprie
tate personală.

Toate decretele prezentate au 
fost examinate și avizate favo
rabil de comisiile permanente 
de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale, precum și de că
tre Consiliul Legislativ.

Ținînd seama de consideren
tele care au determinat adop
tarea decretelor înfățișate, pre
cum și de eficiența reglementă
rilor pe care le conțin, vă ru
găm ca, în conformitate cu pre
vederile Constituției, să adoptați 
proiectele de legi prin care se 
aprobă normele cu putere de 
lege cuprinse in aceste decrete.

LEGE
pentru adoptarea Planului național unic 

de dezvoltare economico-socială a 
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ționale a timpului de muncă, 
extinderii mecanizării și auto
matizării.

Art. 43. — Veniturile reale ale 
țărănimii provenite din munca 
în cooperativele agricole de pro
ducție și din gospodăriile perso
nale. ~ calculate pe o persoană 
activă, vor crește în anul 1980 
față de 1975 cu 20—29 la sută.

Art. 44. — Pensia medie reală 
de asigurări sociale va spori cu 
15—16 la sută în 1980 față de 
1975. Totodată, se vor mări pen
siile membrilor cooperativelor 
agricole de producție.

Art. 45. — în vederea sprijini
rii familiilor cu copii se prevede 
ca în perioada 1976—1980 aloca
ția de stat pentru copii să fie 
majorată în medie cu 25—30 la 
sută ; vor fi sporite și ajutoa
rele ce se acordă copiilor mem
brilor cooperativelor agricole de 
producție.

Art. 46. — în perioada 1976— 
1980 se va extinde baza mate
rială a învățămîntului, ocrotirii 
sănătății și culturii :

a) se vor da în folosință 14.4 
mii săli de clasă. 156,6 mii locuri 
în grădinițe, 138,6 mii locuri in 
internate școlare. 52,2 mii locuri 
de muncă în ateliere-școală, 12.1 
mii locuri în case de copii șco
lari orfani ; vor fi date în func
țiune pentru învățămîntul su
perior spații noi cu o suprafață 
de 186.7 mii mp. și 27,8 mii 
locuri în cămine studențești ;

b) vor fi date în folosință spi-

Județele

— Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Covasna, 
Harghita, Ialomița, Ilfov, Maramureș, 
Mehedinți, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, 
Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea

— Arad, Bihor, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, 
Constanța, Dîmbovița, Gorj, Mureș, Neamț, 
Olt, Suceava

— Argeș, Bacău, Cluj, Dolj, Hunedoara, Iași, 
Sibiu, Timiș

— Brașov, Galați, Prahova, municipiul Bucu
rești

Art. 50. — în perioada 1976— 
1980, un număr de 120 centre 
comunale se vor transforma in 
orașe agroindustriale.

Art. 51. — Consiliul de Miniș
tri, ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, centralele și 
întreprinderile răspund pentru 
îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan pe perioada 
1976—1980.

în acest scop, Consiliul de 
Miniștri :

a) va lua măsuri pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan și creșterea 
eficienței economice în toate 
domeniile de activitate ;

b) va prezenta spre adoptare 
Marii Adunări Naționale pro
puneri de îmbunătățire a planu
rilor anuale față de nivelele 
stabilite în planul cincinal pe 
anul respectiv, ca urmare a

ZIUA A II-A A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. 1) 

tregului nostru popor, deputății 
au reafirmat adeziunea deplină 
a oamenilor muncii la întreaga 
politică internă și externă a par
tidului și statului nostru, rele- 
vind înalta apreciere și prețuire 
unanimă de care se bucură acti
vitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rolul său determi
nant în realizarea Hotărîrilor 
Congresului al XI-lea.

De la tribuna Marii Adunări 
Naționale, reprezentanții națiu
nii noastre au dat glas senti
mentelor de deosebită conside
rație pentru contribuția funda
mentală adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la traducerea 
în viață a politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
pentru activitatea sa neobosită 
închinată înfăptuirii unei noi 
ordini economice și politice, 
unei lumi mai bune și mai 
drepte, cauzei păcii și socialis
mului, prieteniei și înțelegerii 
între națiuni.

în cuvintul lor. deputății Marii 
Adunări Naționale au relevat cu 
vie satisfacție contribuția parti
dului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la 
pregătirea și încheierea cu suc
ces a Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești din 
Europa, subliniind că aceasta 
reprezintă un aport de seamă la 
afirmarea principiilor noi de 
relații dintre partide, la cauza 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
democratice, progresiste, antiim- 
perialiste, a luotei clasei mun
citoare, a maselor populare 
pentru progres social, securi
tate și pace in Europa și în 
întreaga lume.

Pe marginea proiectului de 
lege au luat cuvintul deputății : 
loan Avram, Vasile Marin, Va
lentin Ioniță, loan Foriș, Angelo 
Miculescu, Maria Stănescu, 
Gheorghe Gomoiu. Mihail Flo- 
rescu. Ion Pățan. Mihai Petla. 
Ion Dincă, Ion Tudose,.Costache 
Trotuș, Lina Ciobanu. Adalbert 
Crișan. Ion Traian Ștefănescu. 
Marin Nedea, Paul Nagy, Elvira 
Chirică, Bujor Almășan. Ion 
Ursu. Szabo Nicolae, Virgil 
Trofin.

★

Tînăra generație a patriei, 
împreună cu întregul popor.

1976-1980
tale și clinici universitare noi cu 
38 mii paturi în 58 de localități ;

c) numărul locurilor in creșe 
va spori cu 87.1 mii ;

d) pentru îngrijirea bătrînilor, 
numărul locurilor în cămine- 
spital și de pensionari va fi 
sporit cu 8,8 mii ;

e) se va extinde Centrul de 
televiziune din București. La ni
velul anului 1980, aproape în
treaga populație a țării va be
neficia de programul I de tele
viziune și circa 50 la sută de 
programul II ;

f) se vor construi 96 cinemato
grafe stabile cu ecran normal.

Art. 47. — în perioada 1976— 
1980, se vor construi 815 mii 
apartamente, din care 339 mii 
apartamente din fondurile statu
lui, cooperatiste și obștești și 476 
mii apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului 
în credite și execuție ; se vor da 
în funcțiune 272.5 mii locuri în 
cămine pentru nefamiliști.

Art. 48. — Se va extinde re
țeaua de distribuție a apei cu 
3 500 km în anii 1976—1980. iar 
cea de canalizare cu 2 500 km ; 
parcul de mijloace de transport 
urban în comun de persoane va 
fi dotat cu 7 585 vehicule.

Art. 49. — în anul 1980 se va 
realiza în fiecare județ o pro
ducție globală industrială de cel 
puțin 10 mid. lei prețuri compa
rabile.

Pe grupe de județe, nivelul 
producției globale industriale în 
anul 1980 va fi de :

mid. lei prețuri 
comparabile

10—15

15—25

25—50

peste 50 

realizărilor din perioada prece
dentă, precum și a elementelor 
noi apărute în economia națio
nală.

Art. 52. — Indicatorii planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 
1976—1980 vor fi desfășurați pe 
titulari de plan prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 53. — Se aprobă execuția 
planului cincinal de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 
1971—1975, adoptat prin Legea 
nr. 10/1971, potrivit Comunica
tului Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale, Comitetului de Stat al 
Planificării și Direcției Centrale 
de Statistică, publicat în Buleti
nul Oficial nr. 19, Partea a III-a, 
din 4 februarie 1976.

susține întru totul orientările 
fundamentale ale planului cin
cinal 1976—1980, care corespund 
pe deplin Directivelor Congre
sului al XI-lea, obiectivelor și 
sarcinilor cuprinse în Progra
mul Partidului Comunist Român, 
a spus în cuvintul său deputa
tul Ion Traian Ștefănescu.

Referindu-se la o serie de 
măsuri concrete privind antre
narea tineretului la întrecerea 
socialistă, precum și pentru 
pregătirea celor aproape 2 mi
lioane cadre necesare economiei 
naționale în cincinalul 1976— 
1980, vorbitorul a arătat că 
U.T.C. va acorda o atenție spori
tă integrării învățămîntului cu 
cercetarea și producția, desfășu
rării cursurilor de calificare și 
perfecționare profesională la lo
cul de muncă, organizării unei 
ample mișcări de masă, „Știin- 
ță-Tehnică-Producție“. în pre
zent, aproape 2 milioane de tineri 
participă, prin muncă patrioti
că, la realizarea unor obiective 
de investiții din industrie, a 
unor lucrări de irigații și îmbu
nătățiri funciare. împreună 
cu Organizația Pionierilor, 
U.T.C. va elabora un pro
gram special pentru intensifi
carea acțiunilor de recuperare a 
deșeurilor, în special a celor 
metalice.

Angajamentul tineretului este 
de a realiza, în actualul cinci
nal, prin muncă patriotică, eco
nomii în valoare de 13 miliarde 
lei.

Programele speciale elaborate 
Ia indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind ridicarea în 
continuare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, au efecte 
deosebit de pozitive asupra ge
nerației tinere. Recent s-au asi
gurat noi condiții pentru instru
irea tineretului, s-au majorat 
substanțial bursele și alocația 
de hrană pentru tineretul stu
dios ; in cursul acestui cincinal, 
prin darea în folosință a încă 
272.5 mii locuri în căminele de 
nefamiliști, se vor acoperi, 
practic, integral necesitățile de 
cazare pentru tinerii muncitori.

Ca deputat și reprezentant al 
tinerei generații, a spus în în
cheiere vorbitorul, exprim încă 
o dată acordul la proiectul de 
Lege pentru adoptarea Planului 
național unic pentru cincinalul 
1976—1980, pe care îl voi vota cu

Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a pri
mit, în’ cursul zilei de vineri. 2 
iulie, delegația Asociației fe
meilor de știință din Grecia, 
care se află în vizită de prie
tenie în țara noastră.

Din delegație fac parte dr. 
Amalia Fleming, președinta 
asociației, cunoscută militantă a 
vieții sociale elene, prof. Aspa 
Papathanasipoulou, secretar ge
neral al asociației, și prof. Iro 
Lambru, responsabilă cu relați
ile internaționale a asociației.

în timpul convorbirii, oaspete
le au exprimat tovarășei Elena 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România, 
pentru ocazia ce li s-a oferit de 
a cunoaște marile, realizări ale 
țării noastre în toate domeniile 
de activitate — economic, știin
țific, cultural —, frumusețile 
monumentelor de cultură și isto
rice ale României.

Conducătoarea delegației a 
împărtășit, totodată, impresia 
deosebită pe care i-au lăsat-o 
grija și preocuparea statului 
român pentru om. pentru ocro
tirea mamei și copilului, pentru 
crearea celor mai bune condiții

AltEXIlA
RECEPȚIE

Cu prilejul sărbătoririi a 200 
de ani de la proclamarea in
dependenței Statelor Unite ale 
Americii, ambasadorul S.U.A. la 
București, Harry G. Barnes jr., 
a oferit, vineri seara, o recepție.

Au luat parte Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Andrei, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mihail 
Florescti. loan Avram, Florea 
Dumitrescu, Traian Dudaș, mi
niștri, Vasile Pungan și Mircea 
Malița, consilieri ai președinte
lui Republicii, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, repre
zentanți ai unor ministere, in
stituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane oficiale, 
oameni de știință, artă și cultu
ră, generali, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic.

CONVORBIRI
La Ministerul Afacerilor Ex

terne s-au încheiat, vineri după- 
amiază, convorbirile oficiâie 
dintre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cipru, Ioannis 
Christophides.

Abordînd aspecte ale vieții in
ternaționale, cei doi miniștri au 
avut un schimb de opinii pri
vind securitatea și cooperarea în 
Europa, problema dezarmării, 
precum și necesitatea intensifi
cării eforturilor în direcția insti
tuirii unei noi ordini economice 
și politice internaționale. Ei au 
subliniat, totodată, importanța 
măsurilor vizînd creșterea rolu
lui și eficienței Organizației Na
țiunilor Unite.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

★

Ministrul afacerîlor externe al 
Republicii Cipru, Ioannis Chris
tophides, împreună cu soția, au

toată convingerea, și asigur 
conducerea partidului și statului, 
pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul tineret 
va fi în primele rînduri in 
marea bătălie pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor pe anul 
1976, că vom face totul ca pre
vederile cincinalului să fie pe 
deplin îndeplinite.

S-a trecut apoi la examinarea 
pe articole a proiectului de lege.

în unanimitate, Marea Aduna
re Națională a votat Legea pen
tru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România, pe perioada 1976—1980.

în continuare, tovarășul Iosif 
Uglar, președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare, a prezentat proiectul 
de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 57 din 
26 decembrie 1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor 
populare.

Președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stat, tovarășul Dumi
tru Coliu, a expus, apoi, rapor
tul comisiilor permanente ale 
M.A.N.

A urmat, apoi, discuția gene
rală, în cadrul căreia au luat 
cuvintul deputății : Andrei Cer- 
vencovici, Kasziba loan, Dumi
tru Bălan, Hedviga Margareta 
Hauser, Gheorghe Roșu.

în încheierea dezbaterii gene
rale, s-a discutat, pe articole, 
proiectul de lege.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, Legea 
pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 57 din 26 decem
brie 1968 de organizare și func
ționare a consiliilor populare.

în continuarea lucrărilor, to
varășul Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consi
liului de Stat, a prezentat ex
punerea la Proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat.

Tovarășa Maria Groza, vice
președinte al Comisiei constitu
ționale și juridice, a expus ra
portul comisiilor permanente 
ale M.A.N.

Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste 

de afirmare a femeilor, dreptu
rile largi de care se bucură a- 
cestea în România.

Tovarășa Elena Ceaușescu. și-a 
manifestat satisfacția pentru 
vizita delegației elene, pentru 
contactele pe care le-a avut cu 
acest prilej, subliniind bunele 
relații care s-au stabilit și se 
dezvoltă intre oamenii de știință 
din cele două țări, între po
poarele noastre, în spiritul ra
porturilor de prietenie tradițio
nală și colaborare multilaterală 
dintre România și Grecia. A 
fost exprimată dorința comună 
de a dezvolta în continuare le
găturile dintre societățile balca
nice din România și Grecia, din
tre poporul român și poporul 
grec, în interesul lor reciproc, al ( 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

în încheierea întrevederii, to
varășa Elena Ceaușescu a adre
sat un cald salut și a urat Aso
ciației femeilor de știință din 
Grecia succes în activitatea 
consacrată propășirii științei și 
culturii elene, progresului po
porului grec.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

oferit, vineri, un dejun în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și 
a soției sale.

VIZITĂ
La invitația ministrului fede

ral de externe al R. F. Germa
nia, Hans-Dietrich Genscher, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, va face o 
vizită oficială în R. F. Germa
nia în zilele de 7—9 iulie 1976.

SOSIRE
Vineri a sosit în Capitală 

Abdel Salam Dajani, noul di
rector al Centrului de informare 
al Națiunilor Unite la București. 

PLECĂRI
- Vineri a părăsit Capitala di
rectorul .general adjunct al Pro- 

. gramului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.), Bert 

„LiiȚdfttTQjia.............
în cursul șederii sale în țara 

noastră, Bert Lindstrom a fost 
primit de ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, și 

■a» purtat convorbiri de lucru Ia 
M.A.E. și la instituții românești 
beneficiare de asistență tehnică 
P.N.U.D. Au fost vizitate unele 
obiective realizate cu asistența 
P.N.U.D.

Delegația oamenilor de afa
ceri, condusă de Otto Wolff von 
Amerongen, președintele Comi
tetului pentru Est al Economiei 
R. F. Germania și președinte al 
concernului ,,Otto Wolff“, care 
a participat la lucrările simpo
zionului româno-vest-german pe 
teme de cooperare, a părăsit, 
vineri, Capitala.

★
în cursul zilei, reprezentanții 

firmelor vest-germane care au 
luat parte la simpozion au avut 
convorbiri la unele ministere 
economice, centrale industriale 
și întreprinderi românești de 
comerț exterior. Cu această o- 
cazie, au fost discutate posibili
tățile realizării în comun a unor 
acțiuni de cooperare, în dome
nii de interes reciproc.

România, supuse astăzi spre 
dezbatere și aprobare Marii 
Adunări Naționale — a spus 
vorbitoarea — au ca obiect re
glementări de mare însemnăta
te în opera de perfecționare a 
activității economice, social- 
culturale și de stat. înainte de 
a fi adoptate, aceste reglemen
tări au fost examinate, discuta
te și avizate favorabil de către 
comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, potrivit com
petenței lor, iar observațiile și 
propunerile comisiilor au fost 
avute în vedere la emiterea de
cretelor.

Analizînd din nou normele 
cuprinse în aceste decrete- și 
constatînd că aplicarea lor le-a 
învederat ca fiind pe deplin efi
ciente, că ele corespund întru 
totul cerințelor de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, Comisia constituțio
nală și juridică le-a avizat favo
rabil, în unanimitate.

Forumul legislativ suprem al 
țării a adoptat, după discuția pe. 
articole, legile pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

S-a trecut, după aceea, la ul
timele puncte înscrise pe ordi
nea de zi a sesiunii.

Ca urmare a numirii tovară
șului Ion Coman în funcția de 
ministru al apărării naționale, 
Marea Adunare Națională l-a 
eliberat din calitatea de mem
bru al Consiliului de Stat.

La propunerea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Marea Adunare Națională a ales 
pe tovarășii Ion Dincă și Ion 
Hortopan ca membri ai Consi
liului de Stat. Tovarășii aleși ca 
membri ai Consiliului de Stat au 
depus jurămîntul de credință și 
devotament față de Republica 
Socialistă România.

Ordinea de zi fiind încheiată,- 
președintele M.A.N., tovarășul 
Nicolae Giosan, a declarat în
chisă sesiunea a treia a celei 
de-a șaptea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres;
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OPERA DE ARTĂ iH DEZBATEREA TiNERILOR.

CU FAȚA SPRE REALITATE
O carte rară, la propriu și Ia figurat, pentru tinerii de Ia Combi- 

siderurgic Galați este volumul de reportaje-interviuri publi- 
•i: de Alexandru Monciu Sudinski sub simbolicul titlu „Caractere". 

,r„ția noastră ar fi insă numai parțial adevărată dacă am litni- 
1‘** doar la aspectul talentului scriitorului sau la tirajul oarecum 

I in care s-a difuzai cartea in această citadelă industriala 
•• irită intr-un răstimp incredibil de scurt. Pentru oțelarii găH- 
•e-i .Caractere" depășește semnificația unei obișnuite apariții edi- 
‘I'- rie. Pentru ei, cartea are o valoare documentară și sentimen-

0 CARTE DESPRE UNIVERSUL 
MUNCiTORESC

1V.YGU IULIAN, secretarul 
Carrcitetului U.T.C. pe Platfor- 
*« Combinatului siderurgic Ga- 
iCî- Aș vrea să semnalez o 
sare calitate a acestei cărți: a- 
«b-« câ ea a fost scrisă cu fața 

realitate, cu fața spre noi. 
Jkss citit frecvent articole în 
«ar «e pleda pentru editarea 
m v oiume despre viața noas- 
Băk âespre universul muncito- 
sric. așa cum este el. Adică 
=n- 7 - x. în continuă schimba
se. r_ lumini și umbre, cu oa- 
■kk care construiesc o viață 
teoâ. iar care se construiesc și

• *e De ce n-aș recunoaște 
«â «e citit foarte puține cărți 

fel? Și nu fiindcă mi-a 
Itel curiozitatea! Am citit și 

volume de reportaje, și 
tr» : - e să vă spun că m-a im- 
ym-r. neplăcut excesul de 

3rw r - *. De aceea am subliniat 
te »: sfacție o replică din pri
ms* -caracter": „Nu avem ne
wel* floricele. Avem nevoie 

de fontă, de ade- 
* C insider că ceea ce deo- 

■toce acest volum de altele
- este tocmai sobrietatea,

•B” --irf-a la ..glazură". Ale- 
aar *--- Monciu Sudinski a vrut 
■* ? o carte adevărată des-
r » adevărați, și în bifnă
■tetrt a reușit. Sigur, se poa
te âacuta despre criteriile după 
•r* -a ales interlocutorii, des- 

! — in care a orientat dis-

VBC ACESTE „CARACTERE1 
CJ OCHII CELUI CE SE 

CHtCETEAZÂ PE SINE

|<K>ABA ALEXANDRU, elec- 
ira Privesc această carte cu 
Mu cexuî ce se cercetează pe 

Vreau să văd dacă se
te ..caracterele" prezen- 
. r «a= nu. dacă aș fi proce- 
MB it sau nu. Aș vrea să 
Ml ir,--‘C cărți cu o asemenea 
Mflteu-a tematică. Cu alte cu

lt cArți despre-moi^ tineYiî;
8 caractere’ ’..princi--

* foarte bine prinse, au
i se numește autenticita
te întreb insă/dacă toate 

Mâ întreb dacă nu
i « au fost preferați .oameni .
■tesc mult. Furnaliștii nu 
asa Principala lor trăsătu-
* «ebrietatea. -Noi -muncim- 

». . :rbim puțin. Vreau să
re existența unor dife- 
! a unor deosebiri între 
■tejele reale și cele din 
i Reporterul nu a orien- 
erw. :.-.totdeauna bine dis- 
te De multe ori le-a tras 
jMbieme personale. Trebuia 
MB* mai ales problemele 
esrsului. ce nu țin neapărat 

(■noana intervievată, 
temurile publicate de re- 
ter tet de fapt niște bio- 
lh, 9 «grafia combinatului nu 
■Trrir* insă.

DE CE ESTE NECESARĂ CRITICA CRiTICil?
Medalie de argint 
zzr.tru studentul 
Natei Bogdan
O scrisoare din 20 mai 

031 semnată : Georges
U--«'cal, membru al Insti- 
att. ii Franței, președintele 
•or etății artiștilor francezi, 
♦ - _noștințează pe Bog-

I tea Matei, student în anul 
| ■ li Institutul de arte plas
ter Grigorescu" din
■■nrești. că Marele Juriu a 

. **-i decerneze Meda- 
•b dr argint pentru cele 
imia lucrări cu care este 

I arasem in tradiționalul Sa- 
tei parizian din Champs- 

manifestare aflată 
ii a 10-a ediție (inițiată în

• . - pa-.ronajul lui Col- 
terc mai intii în aer liber, 
n regală, apoi mutat
1- Lons XV in așa-numitul 
«Saune* din palatul Louvre 
eiga care, in fine, a fost din 

. - - intr-un pavilion
53e-r. i. construit după 1900, 
-j- . un eveni-

• .mportant în Viața ar- 
tete pariziană, bucurin- 

de-a lungul anilor de 
i XBT' ciMcea unor mari ar- 

flte: ca Chardin. Watteau, 
&■ : Delacroix, Ingres,
tetet).

Bogdan Matei, deținătorul 
j WRCKaei de argint, prezent 
a* dead lucrări : Natură 
carnea cu măr ; Natură sta- 

I gea r. fructe, este elevul lui 
C. dea. El a avut prima 
eapaoție personală in sala 
tete a Universității popu- 
0te ia august 1974, a doua 

| «tend Inc in cadrul maniics- 
4-- i- cenaclului „Amfitea- 
«r*. artelor".

★
• inițial la Ciudad
i Mt.-.--, expoziția „Gravura 

icu l i:: contemporană" a 
■ in citeva orașe

9e*»e. iar la 16 iunie 1976 
mc T-:-msată la Oaxaca in 

ziptâminii culturii ro- 
rc'. Dintre artiștii tineri 
uj—. prezența in această 
I* -• s unora care dacă nu 
t.'-: consacrați sint în
sax in pragul consacrării: 
0ce«nu. George Leolea, 

Moisescu-Stendl.

t ■ i’io Aaltosen Museo 
ț: la Helsingin Tai- 

& din Helsinki, Oficiul 
l -'rzn'.zarea expozițiilor 
■: c București a organi- 

r — rli expoziție de pic- 
fmzemporană românească. 
■ htcrările prezentate 
it :-’.e semnate de tinerii 
- ~xr.a Bernea, Dimitrie 
te». Semproniu Iclozan, 
L’creanu.
AE X. RADULESCU

Ar mai fi ceva de spus chiar 
în legătură cu tehnica utilizată 
de scriitor. Misiunea scriitoru
lui nu se poate limita numai la 
a pune întrebări. Iar dacă pune 
întrebări, să le adreseze mai 
multora. S-ar fi înmulțit și „ca
racterele" și ar fi fost și mai 
exact înfățișate. Am citit un
deva că adevărul se ivește din 
ciocnirea opiniilor contrare. 
Dacă autorul ar fi discutat cu 
mai mulți furnaliști ar fi vă
zut, de pildă, că inginerul Banu 
este altfel decît a fost prezentat 
de cauperistul Victor Zaharia si

Oțslarii de la Combina
tul siderurgic Gaiați des
pre un volum inspirat de 
viața, munca, preocupă

rile lor

ar fi obținut o imagine mai con
formă cu adevărul. Precum ve
deți, problema adevărului mă 
obsedează. Poate fiindcă vreau 
să studiez dreptul. Și dacă toi 
vorbim de adevăr, aș vrea să 
arăt că există și o problema a 
numelor. Nu există nici un in
giner Mizdea (poate Buzea îl. 
nu a existat vreun secretar cu 
numele Brincoveanu. și nici 
vreun tovarăș Dodovici. I-aș re
comanda reporterului să res
pecte numele proprii. Nu de 
alta, dar face uneori omul sâ 
zîmbească tocmai cind este vor
ba de probleme serioase.

AUTORUL TREBUIA SA ENUNȚE 
Șl PROPRIUL SAU ADEVAR

BANU ȘTEFAN, inginer, je- 
ful secției furnale : ..Caractere* 
este, o carte ce nu te poate lăsa 
indiferent. Este vorba in fond 
de viața noastră. Deși mi-ar fi 
plăcut să fie vorba mai mu’; 
de munca noastră. Dacă aș fi 
reporter m-aș interesa mr. 
mult de drumul parcurs de r.:. 
do cind am pus in funcțiune 
primul furnal, de progresele 
noastre, de lupta noastră pen
tru a micșora consumul de cxx-*.

Realitatea muncii noastre este 
frumoasă, presărată cu fapte d-r 
eroism. pe card Alexandri 
Monciu Sudinski le pune dr 
citeva ori intr-o puternică lu
mină. Oțelăria este intr- adn ăr 
o școală a caracterelor. Scrii**»- 
rul demonstrează cu ta>r.î acest 
lucru. Ii recunosc acestui re
porter vocația dezbaterii et.r» 
Păcat că este inconsecvent. Sâ 
mă explic. Procedeul airs de 
scriitor, aceia al dialo<ui-u di
rect. prin care definește carac
terul interlocutorului nu se pire 
captivant. Chestiunea care se 
pune este că din acest dialog se 
pot deduce și alte „caractere*, 
cu care autorul nu a stat de 
vorbă și care apar așa cum Le 

Abundența și varietatea preteefin Merare as»- 
pra căreia trebuie sâ se prerate rate* te 
in ce mai acut in fala eritârâ u sd» rit al baraj 
al dificutiătilte. Rit—I aparitutar de ies trial 
depâșe>te cu muh pasibîirtîtilr Iertării reda». 
ob!igind-o. oricum, sâ fie rapădâ dar șă. aa • 
dată, superficială. Cu atit mai mah se pase den 
chestiunea obiect ivită ții. a judecății de raiaxre 
echilibrate. Indiferent de metive. 
de la îndatoririle ei este la fel de 
din partea oricui ar seni. Printre 
atari demi<ii. deosebit de gravă, ami tes pitea 
o literatură in creștere și in care ihiaubarfle dr 
ștafetă intre generalii cunosc o marc eiervrv- 
cență, ni se pare critica apologetică. Ea este 
caracterizată, intre altele, de tendința de a clasi- 
eiza prematur autori ia prima lor lucrare, de a 
decreta arbitrar capodopere, precum și de obsesia 
genealogiei disproporționate și prin aceasta ri
dicole. Plimbarea unei așa zise ..capodopere" 
prin apele adinei ale veritabilelor capodopere 
create in literatură de-a lungul secolelor aduce 
cu „seriozitatea” lansării la apă intr-un \ast 
ccean a unei coji de nucă. De regulă, o ase
menea malformație se îmbracă in haina unei 
autorități cusute cu ața subțire a citatelor din 
lecturi mai recente. Pe „mărturia" lor se bizuie 
susținerea proaspetei capodopere, citatele din 
varii lucrări, in special din cele cu iz existențialist, 
îi furnizează, vezi doamne, acesteia un mai înalt

di

Obiectivitatea criticii
Cînd nu prea de mult un critiG 
întreprins un fel de analiză a 

critici
a 
cronicilor literare mulți 
s-au arătat indignați de inițiati
va colegului lor. Gestul, foarte 
îndrăzneț, nu era cu totul în a- 
fara oricărei obiecții, dar avea 
și o justificare de principiu. Și 
critica la rîndul ei poate fi supu- 
ră criticii. Dovada e că. nu mai 
departe, inițiativa pe care o po
menim a trebuit să suporte, cu 
îndreptățire, numeroase critici. 
Critica criticii este o necesitate.

Procesul de primenire a atitu
dinilor, ideilor și modalităților 
critice este inevitabil. Critica 
de după 1900 nu mai poate se
măna desigur cu cea de dinainte 
de 1900. Există o conștiință lite
rară care revizuiește valorile 
literare și care are în vedere și 
valorile criticii literare. O ob
servație critică nu are valoare 
absolută ca puțind fi corectată 
de alte observații critice.

După ultimul război mondial, 
cel mai important moment 
critică a criticii în literatura 
mână a vizat îndepărtarea 
formulele unei critici care 
ținea seamă de realitatea artis
tică a operei și prezenta conclu
ziile ei ca pe niște propoziții de 
neclintit. Ea dădea naștere unui 
discurs complet paralel cu opera 
și adesea fără o legătură reală 
cu ea. îndepărtarea de această 
formă înghețată a discursului 
critic a dus la diversificarea ac
tului critic, la înmulțirea punc
telor de vedere. Nu se poate 
spune însă că motive de critică 
a criticii n-ar mai fi și că odată 
distanțați de un fenomen clasat 
toate problemele sint rezolvate. 
O preocupare vădită la mulți li

de 
ro
de 
nu

vede cel întrebat. De unde ris
cul unei obiectivități... subiec
tive.

Reporterul mi se pare imper
sonal. Ceea ce nu e întru totul 
corect. Fiitrînd spusele altora, 
retinind esențialul din adevăru
rile relative, reporterul trebuia 
să enunțe și propriul lui adevăr 
Autorul trebuia să ia poziție, 
nu să procedeze unilateral. M-a 
deranjat faptul că reporterul, 
aflind că mă porc urii cu mun
citorii. nu a stat de vorbă și 
cu alții dintre ei ți nu m-a a- 
bordat nici pe mine. Pentru 
cine nu mă cunoaște rezultă că 
suit un om cu un caracter foar
te urii. Cred că omul prezentat 
in carte nu are caracterul meu. 
cu toate că unele mumplâi i 
sint intru totul exacte. Epuodui 
cu elevul căzut in oala de fontă 
și salvat cu rapiditate, de exem
plu. este real, și aș vrea sâ ii cer 
scuze pnn intermediul ziariPui 
operatorului cauperist Zaharia 
pentru faptul că l-am jignit. 
Mi-am făcut, dupâ lectura cur
ții, un examen de conștiință și 
mi-am propus să-mi îndrept 
lipsurile. Mi se pare insă ne
drept ca după 15 ar.i de mun
că. timp in care nu am benefi
ciat decit de 2—3 ori de sărbă
torile legale, timp in care am 
trăit intens viața combinatului, 
să fiu prezenta: unilateraL 
Răspur.d de o jumătate din 
producția de fontă a țâra și nu 
mi-e indiferent ce vor crede 
despre mine atiwru. ce vor 
spune colegii de la Hunedoara 
sau Reșița. Pentru că o ase
menea carte este un document 
despre prezent, nu o bucată 
compactă de hirte!

EMOȚIONANTE FAPTE DE SO
LIDARITATE MUNCITOREASCA

PEPENE EUGEN. ecapenvt : 
îmi place felul în care scrie 
Alexandru Mooau Sudinsti. 
îmi place ma; ales rezerva l«ii 
față de Sonerie*, faâ de Ji- 
teratură”. Dar cred că putea sâ 
o impună și unora dintre par
tenerii săi de discuție. Cel oe 
citește atent volumul poate gă>; 
și emoționante fapte de sol;ii- 
ntate munotorească. și dezba
teri morale purtate cu gravitate, 
și permanenta căutare a ade
vărului.

Împărcâșeîc și eu părerea re
porterului câ adevărul trebuie 
spus ptnă Ia capăt. M-a impre
st xt?: gestul unui oa-
r-.care lc~. Albe, care recurge 
la -n mane de imprumat. pen
tru a-s_ grier’■rr<:ca eparhie des
pre -. .î72_ Iasă dea a uearac- 
ter* fârt caracter I Iată 
ua can ore ermă. des ca p— 
te fi. M-a.tr rr-a gut±t_ ăupu

l.psa de c. sari r»3u
: ./sena, ne ajusgrat m»cct jexsfc-

Fi

-Cxrarserr*. des cred că «cte- 
pî.! xă iralasacra T3e-_ raaKsrt. 

îSe sma cur aoesâe «per-s. Pha-J 
că aftrrpfcr ,.*tl< et M u*h.:c«- 

m:r-uz atse»rj?j -'-era.
Incepotal ess« r*i_ aotuuî
decît pr reu^ar șt ~ercaă să 
cor» ~ as !

K> AX ADVW

imi>?rcar. ia o--- 
din ace^l •

terat i este aceea a introducerii 
in critică a unor metode de ana
liza literară de dată recentă. 
Incontestabil, metodele modeme 

ANCHETA „SCINTEII TINERETULUI"

Ele 
exerciții 

critică 
al cu-

de investigație critica aduc un 
spor de cunoaștere si de pro
funzime pe care nu imotdexuna 
critica de aspect tradițional l-a 
realizat în chip sistematic. Des
ființarea insă a oricărui contact 
cu o întreagă tradiție critică 
este extrem de riscantă. Practic, 
multe din paginile in care cri
tica modernă de extracție re
centă își face simțită prezența 
nu fac un serviciu mctodelorjde 
la care se autorizează.
sîn.t mai degrabă 
de digitație decit 
în adevăratul sens 
viatului, pentru că ignoră des
tul de des valoarea artistică a 
textului literar pc care se a- 
plică. Pentru ochiul lucid si
tuația nu este lipsită de un 
anume ridicol atît timp cit mi- 
nuitorul nu observă diferența 
dintre valoarea instrumentelor 
pe care le-a pus în lucrare și lip
sa de valoare a textului dc caFe 
se ocupă. O metodă compromisă 
de partizani grăbiți nu este insă 
și o metodă neavenită. Fuziunea 
experienței critice tradiționale 
cu noile metode investigative 
este binevenită atit timp cit 
entuziasmul, juvenil adesea la 
persoane mature cind e vorba 
de acest transport de metode, 
nu face tabula rasa dintr-o ex
periență literară care-și are atit 
justificarea cit și prestigiul său 
incontestabil.

OPINII Concursuri de creație literară 
în ciclul gimnazial

în fiecare școală se remarcă 
un număr de elevi cu înclinații 
literare, capabili să scrie poezii 
și compuneri care îi ridică in 
ochii colegilor la rangul de 
creatori.

Dorința nemărturisită a fie
cărui profesor de limba româ
nă este să scoată la iveală un 
al doilea Marin Sorescu sau 
Adrian Păunescu. Ne întrebăm 
insă, in ce măsură concursul 
de creație literară, in formula 
sa actuală, favorizează această 
descoperire sau. cel puțin, con
stituie un experiment util, o 
ucenicie cu folos pentru cei 
care au o mai mare ușurință in 
minuirea condeiului ?

Avem in ciclul gimnazial nu
meroși elevi care-și însușesc 
temeinic cunoștințele de istoria 
și teoria literaturii, formindu-și 
deprinderi corecte de analiză 
literară și gramaticală, dar care 
nu dispun de acea ușurință care 
le-ar permite înjghebarea unei 
compuneri „dintr-o frunză și o 
picătură de ploaie*. De regulă, 
compozițiile lor sint corecte, 
cuminți dar nu emoționează, 
lipsindu-le scinteia talentului.

Ce face a- 
ce-astă categorie 
de eievi la con
cursul de crea-

Participâ. Ei 
sint fruntași la 
•nvățâturA no
tele de 5 
10 poate ii în
dreptățesc să $e 
prezinte. Intre 
altele, e in joc 
ocoarea cLasc:.
a detasamentufin. Ei sân: issâ 
conșcesp câ prm forțe proprd 
nu rar face fa:ă si. arunci, csm 
e de așteptat, fiind eierî coom- 
iaaofi- recurg la a;u:aar»- Pă
rinți cu tfemiite po
etice. bunici, vecm. rade. pr»e- 
țem ai familiei intr* în ajercâ 
$i se întrec care aa; de care 
«â-i scoată poet:, proaawr: saa 
cel puțin ctșfigătorc. ax prnr-rc 
faze. ProCesoml de Insba ro
mână intră și el ia acTar*. 
Dacă e amboos reozseazA. 
drege dir. oor.es: cornpoetr:de 
bur.:lor săi elev. căa. rșx. boac. 
colega procedează h fel F i 

concursul, la nxxF_l nerv-ca_. 
este «i o competrpe intre pr>-

Ce se inumplâ ia >r*-
m^egâtoarc cnr‘-*gymf~‘r~ ? Aceșc: 
elev- dotat: de reța2* cx • 
meaw^e ueodiea&să _Mtel c* 
de rte cvcapoc:.. ' « >— -•
pagrr. an te pregetă ca «rje 
orc. poexi obth*>--3r. fiusna» 
«riss?. Lvsm prasarr-te Be- 
zulsa t zl ? Esse de pac.-

jrx r.-_: sccaDe •» 
9 ■ Ml pmTieaz* Ia Uar 
Fzper-tare Cassee^oej? 2 Drru

Râu ințeieasâ a fost fi ideea. 
deloc nouă de altfel, a criticii 
creatoare. A face din textul cri- 
tic un text care sâ concureze 
textul literar a devenit pentru 
mulți sustînâtori de rubrici cri
tice sau autori de comentarii li
terare o preocupare de prim or-

din. Cel mai jos nivel al aces
tei tentative îl dă literatu- 

textului critic, cău- 
frazei ..frumoase" cu 
preț, o anume calo- 

stilist’că care nu este 
o condiție a criticii, cum 

in ochii unora din adep-

rizarea 
tarea 
orice 
filie 
deloc 
trece ... ------ -------- — - .
ții criticii creatoare. A face lite
ratură in marginea literaturii 
înseamnă a desființa critica și 
statutul care-i e propriu și a 
transforma însemnările senti
mentale ale diverselor „duduci 
de la Vaslui" in acte critice. 
Critica nu se face cu sen
timent și nu doar cu sensibili
tate și gust ci și cu rațiune. 
G. Ibrăileanu vorbea despre li
rismul criticii de după primul 
război mondial ca despre o vege
tație parazitară care sufocă de
mersul critic autentic. A scoate 
exclamații nu e totuna cu a face 
nici artă nici critică. A-ți mani
festa entuziasmul față de ope
ră nu e totuna cu a-i demon
stra valoarea. Critica cere o- 
biectivare și starea de lirism a 
criticii este semnul că am ieșit 
din hotarele ei. Izbucnirile de 
entuziasm sau de lirism critic 
dezvăluie din partea autorului o 
parțială și subiectivă, viziune li
terară. Lirismul critic e propriu 
de obicei celor care ignoră li
niile evoluției literare și scările 
de valori constituite în timp. Ră
ceala criticului de profesie

Amestecul persoanelor adulte 
în compozițiile elevilor partici*- 
pariți la concursul de creație li
terară este și mai vizibil la cla- 
s’ele II—IV. Am avut prilejul, 
de-ă lungul anilor, să citesc în 
lucrările unor școlari de clasa 
a Il-a sau a III-a pagini încăr
cate cu termeni pe care nu-i în
țelegeau. Fiindcă lucrările, su
nau frumos și se .in-cadrau per
fect in tematica concursului, au 
fost notațe cu 9 și 10. Am rea
lizat ceva de substanță ? . Ani 
descoperit talente ? Hotărit. nu'

Ce se întimplă cu elevii care 
cu adevărat sint vizați să se 
afirme prin acest concurs, deci 
cu elevii realmente talentați ? 
Aceștia, bazindu-se pe aptitudi
nile lor, încrezători în forțele 
proprii și. de ce să ascundem, 
dind dovadă de un frumos or
goliu. nu apelează la ajutor 
străin, ci au ambiția să intre 
in competiție cu lucrări strict 
originale. Și acestor elevi pro
fesorul de limba română le dă 
indicații, le trasează jaloane, 
dar nu le poate impune nici ce 
să scrie, nici cum să scrie. .In 
ce mă privește, dacă aș fi 
..dres" rime, aș fi restabilit un 

CiliD SI ACORDĂ LAURI 
UAOR HI SI I1CI0RII

nni

enficatA Ii

-

in primiL. : 
turalâ «i so 
de vedere .
ne un înșir 
la realizare;
tural complex. SttuaUxJe care 
au drept efect <L mir*uar?a au
dientei criticii, care duc la res- 
tringerea posîbiL*â*ik>r sale de 
acțiune trebuie analizate <Ln 
perspectiva acestui roL In acest 
context e necesar să fie plasata 
și problema fluctuației judecă
ților de valoare. Nu este vorba, 
precizez, de varietatea opiniilor: 
ci de existența unor deosebiri 
radicale, ireconciliabile. Intîia 
observație care se poate face 

este că asemenea bruște dife
rențieri apar cel mai adesea 
intre comentariile criticilor așa- 
zicind de profesie, pe de o par
te. și comentariile datorate unor 
autori pentru care exercițiul 
critic este o îndeletnicire pasa
geră. varietatea luind formn 
unui haos curat : este un spațiu 
al liberului arbitru, un te
ritoriu in care se încruci
șează în chip bizar judecăți 
ce se cbntrazic in între
gime. sfîrșind prin a se anu
la reciproc. Este critica făcută 
fără spirit critic, unde ..a elo
gia" se confundă cu ..a lăuda", 
și ..a infirma" înseamnă, cu o 
expresie consacrată ce de alt
fel este caracteristică pentru 
soiul acesta de critică. ..a înjura". 
Sigur că nu toți scriitorii care 
sint și autori de articole critice
— și nu toți profesorii, nici toți 
cercetătorii, nici toți începătorii
— dau opinii conduse exclusiv 
după bunul plac, după cum nici 
criticii nu întreprind întotdea
una cele mai judicioase analize. 
Destule comentarii se bizuie 
îndeobște pe o reacție de 
ordin afectiv. Argumentul su
prem pe care îl găsim cel 
mai des invbcat aici este ..gus
tul". ce se presupune a-1 avea 
orice literat și orice om ale că
rui preocupări ating în vreun 
fel literatura; dar gustul se cu
vine probat, dovedit, demon-

incontestabile, nu se poate face 
decît in baza unei selecții ri
guroase și echitabile.

Pornind de la aceste princi
pii. propun o altă formă de or
ganizare a concursului și anu
me cea consacrată la matema
tică, fizică, chimie, deci o o- 
limpiadă de limbă și literatură 
română, o competiție echitabi
lă, pentru verificarea cunoștin
țelor de iimbă și literatură ro
mână. în acest fel vom pierde 
poate la participarea numerică, 
vom ciștiga insă in ■ ceea ce 
privește aprecierea reală și o- 
biectivă a valorilor. Aspectul e- 
ducativ al unei asdmenea con
fruntări se va realiza prin par
ticiparea celor temeinic pregă
tiți, iar departajarea va avea 
loc in funcție de pregătirea și 
talentul real al fiecăruia. Tre
buie deci, ca și prin acest con
curs de verificare a cunoștințe
lor și deprinderilor, să le im
primăm elevilor convingerea că 
pe scara valorilor numai acela 
ocupă locuri fruntașe care 
muncește mai bine și mai mult.

Pentru realizarea, afirmared 
și selectarea talentelor autentici 
să se pună accent pe formula 

de cenaclu la 
nivel orășenesc, 
municipal sau 
județean. îndru
mat și patronat 
efectiv de un 
scriitor cu pres
tigiu, care să 
aibă sarcina de 
a selecta lucră
rile celor meri
tuoși, de a da 
îndrumări și su-
gestii, cu alte 

cuvinte, să-i introducă pe micii 
poeți și prozatori in secretele 
laboratorului de creație litera
ră. Oricit de pregătit, harnic 
și inimos ar fi un profesor de 
limba română, nu poate suplini 
sfaturile și îndrumările unui 
poet sau prozator consacrat, 
pen teu care creația literară nu 
este numai o profesiune ci și 
un crez de muncă și viață. In 
acest sens. Uniunea Scriitorilor 
ar avea un cuvint de spus în a 
‘.r.'ârctna și a delega scriitori de 
valoare care să patroneze efec- 
::v activitatea creatoare a șco- 
larclcr din ciclul gimnaziai in 
fiecare județ.

îr. concluzie, printr-o nouă 
ftmnuH de organizare a așa-zi- 
*uhî: ermeur» de creație literară 
fir. ciclul gimnazial, școala va 

numai de ciștigat. dind 
pn<-- 

t —s. elevi temeinic pre- 
sî- •: iz istoria ș: teoria lite
ra: ^rc_ cu reale deprinderi și 
Batetetti de anaHz* gramati- 
rală Iex:?aU r stilistică, și mai 
pctx-i pseudopoetL A descoperi 
șs v-I*va w. talent autentic, 
presupuse, firește, o sensibilitate 
si r?cepPA-.t2te mereu treze. 
jn*jL să recunoască sunetul o- 
Tirânl acolo unde el se face 
aczzxt. ctuar și iwfistinct. confuz, 

de jwdsa-.e. tssâ a in- 
t—ta 3» ^existent In
nxznete arei •erree-.i-t- iatre 
PL Xtnsri ar* pir * *5 arabe*>*șî

rmrew- X -âirr-ăc.ar-
Ceâe rcertiotia:» spt opirl: 

iorsate de-a \x~4T1’» 
«a^jar. Sper ca ele «ă zu supere 
pe * rce-.. sc m-aj racura caca 
ar dectesaai un «ch.ir.b de pâ-

VIORICA C. DRAGOTA 
pro'rwari gradul 1, Școala 
^neralâ Nr. 8. țefa Comisiei 

•zetodice Piotefti-Nord

ncâ. A ne închipui insă că in loc 
de analize critice putem pune 
numai amintiri personale sau 
portrete de scriitori intilniți in 
d--.er«e împrejurări, exclamații 
fără acoperire nu e totuna cu 
r-ix:na de critică autentică. Este 
bine sâ nu ne mințim pe noi 
iasine «i să nu mințim nici pe

M. CNGHEANU

a lăuda...
strai, prin analiză și prin inter
pretare : a exclama continuu ..e 
frurr.ns-. remarcabii*. „este 
excep'MWtal* £ste ..divin- (sau 
_e mtertei". -este o oroare". 
~e insuportab:.* ele.) nu in- 
seimnă. cîîuși de puțin a face 
cnticâ -terarâ ci arați tocmai 
r.^pjtmfa de a fi crifK 
In-^racâ ma. ales? vesmintele 
crităeii autori ale căror scrieri 
a- teec’-: neobservate, fără 
ecou. *a- au fas deza
probate ; nereusmd in crea
te. ei apuca botâriți -armele* 
critice inceretr.d te-si eroiascâ 
ue. ±-jm cu once preț. Critica 
numixâ _de artist* se preface 
astfel inte-un balsam care rm- 
decă -rănile* și -rănește- ea 
însăși ; e un mijloc de provo
care a confuziei de valori ; ea 
nu întreține un dialog și nu 
participă la o dezbatere de idei; 
acționează exclusiv pnn -.pă
reri*. cu atit mai dirz susținute 
cu ci: argumentele sint mai a- 
nemice : este o critică ..de cu
vinte*. Repet, nu întotdeauna : 
dar de multe ori. Văd. iată, la 
televizor, o emisiune in care un 
poet contemporan spune despre 
un alt autor de azi că și-ar fi 
tăiat versurile in granit : fără 
nici o reținere: ..in granit* ’. Este 
evident totuși câ. dacă prețuim 
cit de cit valoarea cuvintelor o 
asemenea expresie, șablonardă 
dealtminteri. nu poate fi rosti
tă decit in legătură cu numai 
cițiva poeți din întreg cuprinsul 
literaturii române... G. Căli- 
nescu spunea că opera critică a 
unui scriitor se raportează la 
aceea de creație, găsind aici 
..deosebirea intre opera critică 
a creatorului și activitatea cri
ticului profesionist, exclusiv ju
decător și clasificator". Scriitorii 
care au făcut critică interesează 
pentru opiniile și judecățile lor 
intrucit ne interesează opera 
lor de creație ; critica unui 
autor mediocru sau nul ră- 
mine lâ fel de obscură ca și 
scrierile lui artistice. Nu există 
nici un scriitor care, dind lu
crări artistice lipsite de valoare, 
să rămină totuși prin activita
tea critică pe care a desfășu
rat-o. Aceasta în timp ; dar în 
planul actualității critica de tip 
ocazional devine un factor de 
slăbire a influenței criticii.

M. IORGULESCU

Adăugăm bucuriei lui Laurențiu Ulici și bucuria noastră : Ma
rin Constantin a trecut, nu demult, și pe la această rubrică — 
Cenaclu - unde a fost găzduit cu un frumos grupaj de poezii. 
Debutul său editorial, în miez de vară, capătă, cred, semnifica
ția însăși a culesului care se petrece acum pe locurile sale 
patale. Poet al Bărăganului, și tînăr cum toți ne dorim, el vine 
să ne anunțe că poezia simplă, auteritică, se naște chiar acolo 
în inima zilelor și nopților albe presărate cu grîu, într-un fasci
nant și tulburător ecou. îi spunem, odată cu criticul, „Bun ve
nit" și repetăm că bucuria noastră este cu atît mai mare cu cît 
credem că întilnirea sub cerul poeziei s-a și petrecut și că nu 
e oarecare lucru acesta să știi că încă cineva ține cu înfrigu
rare condeiul în mînă pentru că are într-adevăr ceva de spus.

Din alt unghi de țară, din Ardeal, un alt tînăr, Lucian 
Voiculescu, ne reține, cu cea mai mare emoție, atenția. Sobru 
și vizionar, de profesie geolog mi se pare, el ascultă încă de 
vocea uriașă, profetică, a lui Octavian Goga. Dar ascultă în
tr-un chip al său, propriu, și cu un timbru care-i conferă origi
nalitate. Știința cu care-și apropie și simte cuvintele, grija deloc 
neglijabilă a construcției, metafora care să nu încarce și să nu 
deruteze, ci, dimpotrivă, să simplifice, să lase liberă, la vedere, 
ideecf, sint dovezile cele mai de preț ale talentului său.

A. I. ZAlNESCU

Părerea mea
Părerea mea : avem destule dale 
la care osul tîmplei să tresară... 
și mult prea multă viță în pocale, 
să mai putem muri a doua oară I...

Părerea mea : avem destule datini, 
sămînță prelungită - peste tindă - 
din Doamne Basarabe și Mușatini 
și din Ardeal în arcul de la grindă !...

Părerea mea : avem destulă punte 
întinsă tuturor, să ne cuvinte... 
și-atita omenie-n sîn și frunte 
înscrisă lege veacurilor frînte I...

Părerea mea : avem destule cheaguri 
in florile culcate pe redute... 
și nesfîrșite tulnice cu praguri 
încolăcite coamei nevindute I...

Părerea mea : avem destulă rouă
in ochii-aprinși pe cetină și glie, 
să limpezim cu ea, a lună nouă, 
tot focul vremii care va să vie I...

Rămas Român, printre atîtea semne 
sădite rănii dulci, ca să exist, 
le trec aici — adînc să mă însemne — 
sărutul meu de tînăr comunist I

LUCIAN VOICULESCU

ÎNCOTRO MERGE 
TEATRUL ROMÂNESC!

PRO : Cunoscut dialectician, 
abil eseist, pasionat și con
secvent observator al fe
nomenului in care se află 
(solid) implicat. Paul Eve- 
rac se dovedește a fi. nu o dată, 
unul dintre acei intelectuali atit 
de necesari (chiar și atunci cind 
sint discutabili ori vulnerabili 
in afirmații !) progresului tea
trului românesc contemporan.

Incepind prin a consemna în
crederea sa in valorile care se 
nasc (..Cind vom avea o 
literatură tare de teatru, Liviu 
Ciulei n-o să mai aibă vreo scu
ză că n-a considerat nici o piesa 
românească nouă demnă de-a fi 
jucată de teatrul său. Deocam
dată [in 1969 — n.n.] el poate ri
dica din umeri și spune că n-a 
găsit. Dar eu nu-1 cred. Eu cred 
pe acei oameni care fac pe dra- 
cu’n patru, in București și in 
provincie, și găsesc. Poate nu 
vor ajunge la Berlin cu ele, dar 
pe noi ne interesează deocam
dată sufletul acestei țări") pre
zentă pe tot parcursul cărții, în
cercarea de-a stabili cu exacti
tate. in esență, misiunea și 
responsabilitatea scriitorului 
(..Scriitorul nu ilustrează teze 
date, ci critică, vestește, atrage 
atenția. Un scriitor care nu e cu 
cinci minute înaintea epocii sale, 
care nu vede ce e după colț îna
inte de-a vedea publicul său, e 
inutil"), ori pe a celor care îl 
promovează, continuind prin 
a admira înverșunarea cu care 
dramaturgul se luptă pentru 
drepturile teatrului, pentru afir
marea acestuia in contextul li

noastre actuale oriteraturii
nemulțumirea de autor și 
spectator. cauzată de sno
bismul unui anumit public 
(..Arest spectator care mer
ge să vadă și nu-i place, dar 
se face că-i place și pleacă ne
potolit de la teatru, e trecut in 
statistici la activ. Eu il trec la
pasiv") și terminind cu mențio
narea profundei amărăciuni a 
lui Paul Everac vis-â-vis de lip
sa tragediei și a tragicului în 
peisajul contemporan al piesei 
românești („Nu e o întîmplare 
că nu avem tragedii. Publicul 
care il iubește pe Baranga nu 
poate sâ sufere tragediile. Su
feră mai greu și dramele inte
lectuale și pe cele istorice, su
feră greu aproape orice fel de 
dramă"), vom adera intru totul 
la ascuțitele observații ale scrii
torului relevând încă o dată im
portanța lor. Dacă adăugăm la 
toate acestea și umorul sclipitor 
al comediografului (împrumutat, 
aici, criticului), vom vedea că 
marele merit al acestei secțiuni 
a volumului este că abordează 
probleme grave, serioase. așa 
zise „de specialitate" intr-un stil 
dezinvolt, lejer, chiar captivant, 
care facilitează drumul cărții in 
rindul publicului — component 
însemnat dealtfel al fenomenului 
teatral. Puțini dintre teoreticie
nii noștri „de profesie" atacă 
problemele frontal, categoric, la 
obiect, așa cum o face Paul 
Everac in articolele din care am 
citat, fără zgîrcenie, mai sus. 
Epurat de filosofări sterile și de 
alocuțiuni neutre, prolixe, aca- 
demic-plicticoase. vizînd pulsul 
incandescent al teatrului nostru 
contemoran, capitolul de carte 
pe marginea căruia am discutat 
pînă acum se impune ca una 
dintre foarte utilele (și, vai !,
putinele) încercări de teorie a 
practicii de la noi.

CONTRA : Cine sînt „duș
manii" lui Paul Everac ? în 

teorie, ei ar fi Artificia
litatea. Cosmopolitismul, De
magogia. Superficialitatea etc; 
și nu putem să nu aderăm la 
cauza teoretica a polemicii sale, 
în practică însă... argumentele 
scriitorului devin, hu o dată, 
neconvingătoare. Spre exemplu, 
montări de prestigiu ale ulti
mului deceniu de teatru româ
nesc (factori dinamici ai pro
gresului artistic național) una
nim salutate, premiate la festiva
luri internaționale, cum ar fi re
prezentațiile Richard II (Tea
trul Mic), Troilus și Cresida 
(Teatrul de Comedie), Iulius 
Caesar (Teatrul Bulandra) sint 
depreciate de către exeget cu o 
ușurință regretabilă. Apoi, în ca
zul excelentului spectacol al lui 
Liviu Ciulei, Leonce și Lena, 
autorul mărturisește chiar că 
„n-a priceput despre ce e vor
ba" — afirmație care nu ar tre
bui să-și găsească locul între 
coperțile unei cărți de teatrolo
gie — ; iar remarcabila creație 
a lui Gheorghe Dinică din nu 
mai puțin celebrul spectacol 
Nepotul lui Rameau i se pare 
lui P. E. că ar coborî „la bufo
neria fizică, neautentică ca spi
rit" (ignorați cacofonia !).

în fine, mai departe, după ce 
desființează rolul regizorului în. 
teatru, după ce demonstrează 
că din cauza contribuțiilor foar
te personale ale acestuia majo
ritatea reprezentațiilor sînt 
„factice", „pestilențiale", ,.i- 
munde" (cuvinte devenite, prin 
repetarea exasperantă, adevă
rate ticuri verbale !), după ce 
ni se spune că directorii de 
scenă au „mîlcit-o“, ori se țin 
de „cioace", „goange", „coțcării" 
și ,,fițe“ autorul se simte 
cuprins de remușcări și vrea 
să le mulțumească totuși 
acelor regizori care au respectat 
cu fidelitate spiritul pieselor 
sale. Gestul este din cale afară 
de frumos, atîta doar că mulțu
mitorul nu prea știe cum îi 
cheamă pe destinatarii gratitu
dinii sale, stîlcindu-le numele 
intr-un mod total opus frumoa
selor sale intenții ; căci, nu 
există — pînă la această oră — 
în România, nici un regizor cu 
numele : I. D. Neleanu, M. Rap- 
paport, I. Ciurea, V. Nacu sau 
M. Rusu ; bănuim că dramatur
gul ii viza de fapt pe D. D. Ne
leanu, Otto Rappaport. Traian 
Ghițescu Ciurea, Cristian Nacu 
și I. G. Russu. Așa sperăm că 
recunoștința autorului va ajun
ge mai ușor la destinație...

în ceea ce privește acuzația 
adusă celor care nu i-au jucat 
Baletul electronic, explicată prin 
faptul că domnia-sa, P. E., e un 
„autor rigid, care nu-i face 
curte directorului, nici nu scrie 
roluri special pentru dînsul", 
ne punem în mod firesc între
barea : Cum se explică fap
tul că i s-au jucat — și 
încă cu prisosință —- cele
lalte piese ? Refuzăm să cre
dem că în cazurile din urmă a 
renunțat la rigiditate și a de
venit servil...

Firește că despre critica tea
trală se poate și este necesar 
să se discute, dar cum ? 
Scriitorul oferă criticii su
premul său dispreț definind-o 
drept ceea „ce scrie-un firțingă- 
laș într-o fițuoicuță [ți se stîl- 
cește limba încercînd să pro
nunți — n.n.] ca să-și facă fi- 
țele".

BOGDAN ULMU
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GENERAȚIA MUNCII

Legătura de aur
I-am surprins acolo, în linia întîi a producției acolo unde se creează 

bunurile materiale. Cu eforturi, greutăți și abnegație. Poate nu întot
deauna beneficiind de condiții excepționale, dar întotdeauna muncind cu 
entuziasm și aspră hotărîre. Cu un anume spirit de sacrificiu, dar cu acel 
zîmbet al încrederii, al datoriei împlinite, mijind, undeva, modest, în 
colțul buzelor.

La I.C.P.E.T. Cluj-Napoca

In tunelul întunecos, din 
adincul căruia încep să 
licărească lămpașele mi

nerilor, se aude acolo, sus, ia 
intrare, tradiționala urare 
„Noroc bun". Petre Jacotă,
în virstă de 26 de ani, utecist 
și membru de partid de numai 
citeva zile, iese din galeri
ile minei Ocna de Fier, Bocșa. 
A parcurs într-un timp record 
toate treptele ascensiunii pro
fesionale : calificare la locul de 
muncă, vagonetar, ajutor de 
miner și miner, întregind o 
frumoasă tradiție de familie. 
Bunicul și tatăl său au fost 
mineri aici, la Ocna de Fier. 
Veniți de undeva, din nordul 
țării, din dulcea Bucovină, au 
întemeiat aici o tradiție de care 
se vorbește cu respect și admi
rație. Oameni adevărați, cinstiți 
și muncitori, cei din familia 
Jacotă au fost de-a lungul ani
lor adevărate exemple de dărui
re și profesionalitate. Petre, cel 
care continuă astăzi tradiția, 
cel pe care-1 întîmpin acum 
cu obișnuitul „Noroc bun“, face 
parte din cea mai bună echipă 
a sectorului 2. Luna trecută, 
imi spune, am reușit să extra
gem aproape 100 tone minereu 

>peste sarcina de plan. Aceasta 
înseamnă că de la începutul 
anului pînă acum avem trecu
te in dreptul graficului 450 tone 
,.peste“. Și mai înseamnă că 
sintem cea mai bună echipă din 
sector. Din modestie, sau poate 
considerînd că nu este nimic 
deosebit în realizările persona
le, îmi vorbește mai mult de 
succesele echipei, de munca în 
echipă. Dar știu, de la ceilalți, 
că Petre Jacotă este singurul 
tinăr care, la această vîrstă, a 
reușit să absolve cursurile șco
lii de miner, că este deci cel 
mai tînăr miner de la Ocna de. 
Fier. Că zilele trecute, cînd a 
fost discutată cererea sa de pri
mire în rîndul comuniștilor, toți 
membrii organizației, comuniști 
și mineri cu îndelungată expe
riență au vorbit despre el și 
activitatea sa profesională și 
pe linie de U.T.C., cu stimă, ad
mirație și respect. Tovarășul 
Vasile Maximțeanu, secretarul 
comitetului comunal de partid 
și primarul comunei, ține să-mi 
spună că numai cu oameni ca 
Petre Jacotă a reușit întreprin
derea să termine' cincinalul 
trecut cu 17 luni mai devreme, 
obținind o producție suplimen
tară de 29 milioane lei și titlul 
de unitate fruntașă pe ramură. 
De aproape 7 ani, aici, la Ocna 
de Fier, utecistul și comunistul, 
tînărul miner Petre Jacotă ex
trage din adîncurile pămîntului 
prețiosul minereu de fier ce ia 
drumul oțelăriilor țării...

Undeva. pe , meleaguri 
dîmbovițene, în cea mai 
nouă vatră de foc a 

oțelului românesc, pe plafor- 
ma industrială a Tîrgoviș- 
tei, un tînăr de 20 de ani 
visează să intre în rînduril? 
bărbaților adevărați. îmi măr
turisește vădit emoționat : „Ce
rerea pe care am depus-o co
muniștilor organizației de bază 
din cadrul oțelăriei electrice nr. 
2 nu este doar un amănunt in 
biografia mea. Ci o opțiune, 
îțndelung și temeinic analizată. 
O cerere pe care o faci o sin

gură dată în viață și numai 
atunci cînd ai conștiința faptu
lui că ai reușit să aduni acel 
sumum de calități morale și 
profesionale pe care le întru
nesc membrii partidului comu
niștilor. O cerere în care tre
buie să pui. ca într-o balanță, 
toate gindurile și împlinirile, 
convingerile și realizările, toate 
faptele tale de muncă și viață, 
convins fiind că chiar dacă în
trunești acele calități ce te fac 
demn de a deveni comunist, a- 
deziunea ta reprezintă totuși un 
eveniment".

In fața gurii de foc a cup
torului. la temperatura incan
descentă a celor 1650 de grade. 
Mihai Marin, fiul unor țărani 
cooperatori din Serbăneștii O1ț 
teniei, oțelar-topitor la numai 
20 de ani. elaborează oțel înalt 
aliat. Șarjă după șarjă, oțelul 
tîrgoviștean ia drumurile țării. 
Purtînd. undeva, în structura 
intimă a barelor turnate, sen
timente omenești. ..Aici, la 
Tîrgoviște. eu zămislesc oțelul 
înalt aliat din care tovarășii de 
muncă vor face rulmenți, vor 
construi nave de mare tonaj, 
mașini și utilaje de înaltă teh
nicitate. turbine și agregate 
pentru hidrocentrale, utilaje ce 
înglobează, pe undeva, și mun
ca mea...“.

Pe masa de trasaj a 
tînărului lăcătuș Ionel 
Nuțu. din secția ..me

canică grea“ a întreprinde; 
rii constructoare de mașini 
Reșița, poposesc, probabil, din 
cînd în cînd, și piese turna
te din oțelul tîrgoviștean. La 
numai 24 de ani, tînărul co
munist Ionel Nuțu, secretarul 
organizației U.T.C., este consi
derat printre cei mai buni lă
cătuși din secție. Absolventului 
școlii profesionale de pe lîngă 
Grupul școlar I.C.M. Reșița, e- 
levului seralist, proaspăt absol
vent al anului IV al Liceului 
mecanic, i s-au încredințat sar
cini din cele mai dificile. Tra- 
sajul presupune, pe lîngă aten
ție și înaltă pregătire profesio
nală. multă responsabilitate $’ 
răspundere. „După liniile mar
cate de tine se efectuează toate 
operațiile. O greșeală de ordi
nul milimetrilor înseamnă re
but". Ionel Nuțu. tînărul din 
fața mea. îmi povestește că în 
afară de turbinele hidraulice și 
hidroagregatele pentru Bicaz și 
Stejaru, absolut toate agrega
tele construite la Reșița au tre
cut într-un fel și prin mîinile 
lui. Hidrocentralele de la Curtea 
de Argeș. Pcfrțile dg Fier. Lo
tru, Rm. Vîlcea, Dăești, Mări- 
șelu, Tarnița, stau mărturie. La

cei 24 de ani ai săi, Ionel Nuțu, 
tînărul de care mi-au vorbit cu 
deosebită căldură atit colegii 
cit și „șefii" săi, are, fără îndo
ială, o frumoasă carte de vizită.

Pasiunea 
inginerului Voinescu

Prin 1973 la directorul Trus
tului de construcții Maramureș 
s-a prezentat un tinăr care i 
s-a adresat fără alte introdu
ceri:

— Sînt inginerul Gheorghe 
Voinescu și aș vrea să vă rog 
să îmi permiteți să mă ocup eu 
de punerea in funcțiune a noii 
stații.

Directorul l-a măsurat o cli
pă apoi i-a răspuns cu aceeași 
franchețe cu care îi și fusese 
adresată rugămintea:

— Uite, tovarășe inginer, nu 
aș vrea să mă înțelegi greșit, 
dar este vorba de o instalație 
străină, de înaltă tehnicitate, 
care necesită cunoștințe specia
le. Eu nu zic că dumneata nu 
ai avea tragere de inimă, dar, 
oricum, compară și singur — 
avem de ales intre un stagiar 
și un specialist străin.

Dar tînărul inginer nu s-a lă
sat convins: „De ales, am ales 
eu singur. Specialistul, știți și 
dumneavoastră, pînă să îl chemi, 
pînă să vină, apoi cheltuielile, 
întîrzierea — pe cînd eu sînt 
aici, cum vreți, stagiar sau ne
stagiar, pe mine la facultate, la 
Timișoara, m-au pasionat insta
lațiile astea, așa că de-asta și 
insist."

Adevărul este că, dincolo de 
insistențele tînărului, directorul, 
deprins bine cu tot felul de oa
meni, deslușise altceva decit pe 
unul dintre aceia care se vîră 
în treabă numai ca să fie luați 
in ochi buni.

Așa că — nu fără o urmă de 
îndoială — a admis. Iar tînărul 
inginer s-a apucat de treabă, 
fără vorbă multă, fără să as
culte la sfaturile cite unui bine
voitor de ocazie care se arăta 
gata să îi atragă atenția preve
nitor că „oricum, riscul e mare 
și e mai cuminte să stai in ban
ca ta“.

Fapt este că in ultima dumi
nică a lunii iulie 1973 — a±eă 
exact de „Ziua constructorului* 
— inginerul Gheorghe Voinescu 
și-a terminat treaba, iar insta
lația a fost pusă In funcțiune 
și fără să mai fi fost nevoie de 
mult așteptatul specialist ..Asta
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Duminică, 4 iulie, orele 9,00 pe 
stadionul municipal din Călărași, 
o inedită manifestare-spectacol 

in cadrul seriei de evocări istorice 
organizate de ziarul Scinteia tineretului, 

in colaborare cu revista Luceafărul 
și Televiziunea română, sub genericul

La trecutu-ți 
mare, mare viitor* 1' 
ÎN PROGRAM :

De o săptămină. Ene Iulian 
se află la lucru. A întârziat 
insâ patru luni. Din vina lui ? 
Tinărul s-a adresat redacției, 
arăți nd că aminarea aceasta nu 
ii aparține. Cine l-a împiedicat 
pe acest absolvent al unui 
liceu agricol să fie prezent la 
muncă in plină campanie agri
colă și încă într-un loc unde 
nevoia de tineri nu mai tre
buie demonstrată ?

în anul 1974. Ene Iulian, 
născut in satul Clondiru. co
muna Ulmeni. județul Buzău, 
se întoarce sâ-și practice mese
ria de tehnician agronom pe 
meleagurile natale. îndeplinește 
munca de ajutor de șef de 
fermă și. după cum aflăm aici, 
lucrează conștiincios, nu dă 
nimănui prilej de nemulțumire. 
Dar. după citeva luni își în
trerupe activitatea, plecind să-și 
satisfacă stagiul militar. Perioa
dă după care se reîntoarce 
la locul de unde plecase 
ii. dfai acest moment, situa
ția tai deține —ua caz. Pri- 
san] lucru pe care il află, 
reverend in sat. este că nu 
■bbî figurează in schema orga- 
n_xa:orxâ a unității. Motiv 

care cei responsabili 
âe -organizarea muncii s-au 

r_ să se d’S-
^enseze si de Ene Iulian. Aces
ta insistă- cere ceea ce unita
tea «a obligată să îi asigure : 
ua lae de muncă corespunză
tor pregâiirii sale. I se oferă o

i de DodQHbmis si a- 
reassa snpă nenumărate dia- 
loeari cu conducerea cooperati

vi lurreze ca... merceolog 
nlTîfiftnr. O alternativă co- 
mocă prilej pentru cei care o

b»« ; «erunl — finala feminină 
.c.iâ '.a floretă; Ora 21,50

— CaoacaJ academic — finalele
: Jacuri sportive ; ciclism

— finalele probelor de viteză și
— i-.-e ® -.pe : box — elimi-

naaona ; aataue — finala probelor 
ce :Hi — bras femei. 200 m bras 
Ti-car «M — mixt femei și 200 m 
«pase MrtKți ; canotaj academic
— fiaaleie masculine (selecțiuni

- -t * Ora C3.G0 — Atletism
— «hc MrbațL 886 m bărbați — 
finală. 4M m garduri — finală, 
8M m taaef — finală și 100 m fe
me — : - i transmisiune di
rectă).

LUNI M IULIE — Ora 16.30 — 
Benasaral iarre cerilor din ziua 
precedeacă : scrimă — finala mas- 
caBaA 8e Șaretă pe echipe ; 
haltere — estegona M kg ; jocuri 
sparrive ; yachting ; călărie —
— proba de obstacole din con- 
'-r'-. — ~ : -• box — elimina- 
torz: ; Ora 2118 — Box — elimi-

natorii : natație — 
belor de 866 m hber 
mixt bărbat:. 386 m 
100 m liber bărbațî 
liber femei t selecțiuni 
trate) : Ora 22.45 /_______
săritura cu prâjma. suliță bărbați, 
200 m bărba-: — ftr.ală și 10 000 m
— finală crar.^r.isiune directă).

MARȚI r. IULIE : Ora 16,30 — 
Rezumatul iewecerilor din ziua 
precedenta : jocun sportive ; box
— eliminator:; . hahere — catego
ria grea : judo — ca-.egoria grea ; 
yachting ; Ora 2S-» — Călărie — 
Marele premii olimpie individual 
de sărituri fmanțn a n-a) — 
(transmisiune directă).

MIEKCUM 2» IULIE : Ora 16J8
— Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : haltere — categoria 
super-grea : lupte libere ; baschet
— finala masculină : yachting ; 
box — sferturi de finală : scrimă
— finala pe echipe la spadă : tir 
cu arcul j judo — categoria semi
grea : sărituri de pe platformă 
bărbați ; Ora 22.30 — Fotbal — 
semifinale ; box — sferturi de fi
nală ; polo — finala (selecțiiml 1b- 
registrate) ; Ora 23.30 — Atletism
— ciocan, înălțime femei. 121 m

• Un recital de poezie patriotică la care-și dau 
concursul actorii : Emanoil Petruț, Mircea Diaconu, 
Dan Tufaru ; poeții : Xiculae Stoian, Mircea Florin 
Șandru, Dan Verona, Mircea Dinescu, Dorin Tudoran 
și Dinu Flămând.

• Creații din fondul de aur al cîntecului românesc 
vor fi interpretate de Corul Ansamblului Uniunii 
Tineretului Comunist.

• Un bogat program de muzică populară oferă 
spectatorilor ialomițeni Taraful și soliștii Ansamblu
lui „Doina“ al Casei de cultură a studenților din 
București, precum și reputații soliști Ileana Sărăroiu 
și Benone Sinulescu.

• Momente de muzică folk și pop vor susține apre- 
ciații interpreți Anda Călugăreanu, Mircea Vintila, 
Zoia Alecu și Adrian Antonescu, precum și formația 
„FFN“ din București.

• într-un recital special rapsodul Tudor Gheorghe.
• Un moment din program este rezervat cîntecului 

ialomițean, care va fi prezentat de Ansamblul fol
cloric din Slobozia, Grupul vocal din satul Luciu, 
comuna Mihail Kogălniceanu și Formația de cim- 
poieri din Amara.

Pe care este înscrisă, la loc de 
cinste, o emblemă. Aceea a 
muncii.

Trăsătură și aspirație comună, 
legătură de aur intre tinărul 

a și fost — glumește el — pri
ma mea cunoștință cu colecti
vul de muncă".

Apoi, după cităva vreme, tot 
inginerul Voinescu a mai venit 
cu o idee: ..Ce-ar fi — a zis el — 
să facem niște conteinere pentru 
transportul tuburilor de beton.

Așa cum se transportă ele acum 
ocupă și mult spațiu, plus că 
nici nu există suficientă garan
ție de calitate."

Și iar s-au ivit cumpătații vo
luntari de prin diverse birouri: 
„Ce te bagi. dom-le ? — i s-a 
zis. Nu vezi că treaba merge 
și asa?"

„Merge, merge —le-a răspuns 
înciudat inginerul — dar poate 
să meargă și mai bine*.

Din nou s-a pus tînărul ingi
ner pe treabă, din nou a calcu
lai. a meșterit, a asudat. bodo- 
gănindu-i pe cei „căldicei* (cum 
i-a porecli: el pe sfătuitorii de 
ocazie) și nici n-a isprăvit bine 
lucrul că : s-a încredințat o 
nouă saremâ-

„De data asta chiar că m-am 
speriat — era vorba despre 
noul pavilion de prefabricate la 
care trebuiau instalate o stație 
și un pod rulant de 12.5 
tone-forță. Vechea poveste: asis
tența străină care cam intirzia. 
Vedeți. eu o stație mai 
montasem de unul singur, dar 
podul nu era o jucărie". 

miper de la Ocna de Fier, intre 
adolescentul oțelar tîrgoviștean 
și constructorul de mașini grele 
din Reșița.

DAN VASILESCU

— Și? — îl întreb, vrir.d să-i 
zgindăr amintirile.

— Și ce să mai fie? Pînă la 
urmă tot le-am montat.

Cam asta este tot ce poți afla 
de la inginerul Gheorghe Voi
nescu, cel cunoscut acum de 
toată lumea pentru feltii său 
bătăios de a nu se împăca cu 
simula idee a lui „las’ că mer
ge și așa!", pentru frumosul Jui 
neastimpăr. pentru neîmpăcata 
lui căutare.

Acum, cînd transcriu aceste 
Însemnări, imi amintesc de pa
siunea lui nu doar pentru că 
i-am mai intilnît-o. înnobilată 
de aceeași căutare tinerească a 
noului, in sute și sute de alte 
colțuri de țară, defirundu-i pon 
excelență, pe alți colegi ai săi. 
o generație a muncii. Acum imi 
mai amintește de inginerul Voi
nescu de la Baia Mare și o re
plică. profundă și paradoxală 
ca toate celelalte repLc.. de în
țelepciune care ne-au rămas de 
la marele matematician și pro
fesor G. C. Moisil: „Noul se 
naște atunci cind toată lumea 
zice că așa e bine și, deodată, 
vine cineva și se poate și mai 
bine". Așa i s-a in timp lat și re
cent tot inginerului Voinescu 
atunci cînd s-a ambiționa: și a 
reușit să modifice lățimea pie
selor la mașina de sudat prin 
puncte de la M. la aproape IM 
de centimetri, modificare pentru 
un nespeciafiss ca trnne aparent 
neînsemnată. dar care a adns 
după sme importante eeooomu 
de materie primă și sateriale-

Iar dară mi-am aurit ax 
acest prilej despre frumoasa de
finiție a nemtatunx: profesor, a 
fost pentru că ea exprimă cum 
nu se poate mai bine condiția 
de naștere a noului, confirmată 
pe deplin și de experiența pro
fesională a acestui tinăr și ini
mos inginer pe care colegii săi 
de muncă l-au numit, ea dra
goste și simpatie, „cel ce gin- 
dește singur".

Și nu fără dreptate!

ȘERBAN CIONOFF

STMBATA m IULIE : Ora 15.16
— „7 zile pînă la deschiderea 
Jocurilor Olimpice de vară — edi
ția 1976“.

DUMINICA 11 IULIE : Ora 16.05 
„Avanpremieră Olimpică Mont
real ’76“.

STMBATA 17 IULIE : — Ora 
21.00 — Festivitatea de deschidere 
(transmisiune directă comentată 
de trimisul special al studioului 
nostru de televiziune — Cristian 
Țopescu).

DUMINICA 18 IULIE : Ora 15.30
— Magazin sportiv olimpic — ulti
mele știri, tele-fotografii și repor
taje filmate primite de la Mont
real ; Ora 22.10 — Montreal ’76 — 
ziua a Il-a : pregătirile sportivi
lor români, imagini de la ultimele 
antrenamente, declarații. prono
sticuri. programul întrecerilor din 
ziua următoare.

LUNI 19 IULIE : Ora 16.30 — 
Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : haltere — categoria 
52 kg : tir ; pentatlon modern — 
proba de călărie : gimnastică — 
exerciții impuse ; box — elimina
torii : jocuri sportive ; Ora 22,00
— Gimnastică — exerciții impuse ; 
box — eliminatorii ; ciclism —
— proba de 100 km pe echipe ; 
natație — finalele probelor de 
200 m delfin bărbați și 4 X 100 m 
mixt femei (selecțiuni înregis
trate) .

MARȚI 20 IULIE : Ora 16,30 — 
Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : haltere — categoria 
56 kg : pentatlon modern — pro
ba de scrimă : gimnastică — exer
ciții libere femei ; box — elimi
natorii : jocuri sportive : yach
ting ; tir ; Ora 22.00 — Gimnasti
că — exerciții libere femei ; box
— eliminatorii ; fotbal, volei, na
tație — finalele probelor de 100 m 
liber femei, 100 m spate bărbați ; 
200 m delfin femei și 200 m liber 
bărbați ^selecțiuni înregistrate).

MIERCURI 21 IULIE : Ora 16.30
— Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : haltere — categoria 
60 kg ; lupte greco-romane ; 
jocuri sportive ; tir ; sărituri de 
la trambulină femei ; pentatlon 
modern — proba de tir : yachting; 
gimnastică — exerciții libere 
bărbați ; box — eliminatorii : Ora 
22.00 — Gimnastică — exerciții li
bere femei pentru clasamentul 
individual compus (transmisiune 
directă).

JOI 22 IULIE — Ora 16.30 — Re
zumatul întrecerilor din ziua pre
cedentă : haltere — categoria 67,5 
kg ; lupte greco-romane ; gimnas
tică — exerciții libere bărbați 
pentru clasamentul individual 
compus ; tir ; jocuri sportive • 
scrimă — finala masculină indivi
duală la floretă ; sărituri de la

în urmă 
Napoca se 
Institutului 
iectări pentru echipamente ter- 
moenergetice (I.C.P.E.T.) Nu 
intimplător, așa cum nu întim- 
plător s-a desfășurat întreg pro
cesul de organizare și perfec
ționare a rețelei de cercetare 
științifică și dezvoltare. tehno
logică din România in primii 
ani ai cincinalului trecut. Căci, 
in imediata apropiere a clădirii 
filialei, se înălța unul dintre 
obiectivele industriale clujene 
importante, vizitat recent și de 
secretarul general al partidului: 
întreprinderea de cazane mici 
și arzătoare (I.C.M.A.). „Cea
mai importantă dintre cele pa
tru direcții de cercetare ale fi
lialei noastre — îmi spunea șe
ful acesteia, ing. loan Berindan 
— se finalizează în întregime 
la I.C.M.A. Numai din anul 
1974 și pînă în prezent am fă
cut peste 30 de omologări de 
cazane, majoritatea dintre a- 
cestea intrind in fabricația de 
serie a întreprinderii amintite 
pentru a umple un gol existent 
pină atunci in producția de 
acest gen din țara noastră. Ca 
urmare, deși nou înființată, ea 
nu a fost nevoită să cumpere 
nici o licență din străinătate : 
desigur, și pentru că ceea ce 
am realizat noi este la nivelul 
tehnicii mondiale. Și aș vrea 
să se rețină că întregul colectiv 
de cercetare-proiectare care lu
crează in acest domeniu este 
format in exclusivitate din ti
neri".

Ca să vorbesc cu ing. Gheor
ghe Bara, șeful acestui colectiv 
și secretar al comitetului U.T.C., 
a trebuit să merg la întreprin
derea beneficiară. Aici, la stan
durile de construcție a proto
tipurilor. de încercare și omo
logare ale acestora, iși petrece 
aproape jumătate din 
său de 
amiezile 
..Ceea ce 
vită ții

cu 4 ani, la Cluj- 
înființa o filială a 
de cercetări și pro-

timpul 
muncă, uneori după 
și chiar nopțile, 
este specific acti- 

colectivului nostru e 
faptul că fiecare membru al 
său se simte răspunzător și im
plica: permanent in fiecare eta
pă de lucru. Noi începem cu 
studiul tehrJco-econoc-.Lc al 
noului produs. continuăm cu 
proiectarea constructivă a aces
tuia. apoi cu cercetarea pe stan
durile de incercâri. care, ade
seori. ne rugereazâ no: soluții 
de îmbunătățire consmicrivâ a 
produselor. Dar nu ne oprim 
aia. încă wa;rte de omologare, 
tot noi facem proiectul de exe
cuție și proiectul tehnologic 
necesar fabricației de serie, sar
cină care in mod obișnuit re
vine întreprinderii producătoa
re. Astfel. LC.M.A. pr.mește, 
ca să spun așa. proiectul „la 
cheie*. In felul acesta am reu
șit. ca in paralel cu obținerea 
unor performanțe ridicate (ran
dament de 95 la suta, creșterea 
indicelui' de utilizare a metalu
lui etc.), să reducem ciclul cer- 
cetare-producție la 2 ară. in 
comparație cu 3—4 ani cit ar fi 
durat dacă am fi adopta: orga
nizarea tradițională a muncii, 
pe faze separate in timp și 
răstxir.âere. Recordul, insă, il 
voca stabili Ia cazanele cu aburi 
supraîncălziți, pentm care am 
incepot rrudiul tehnico-econo- 
mic ca sumai 6 luni in urmă. La 
început, o astfel de organizare a 
rauncu in echipe complexe, 
ceea ce reprezmtâ un lucre 
destul de rar i 
tete noastre, a 
oarece — Toți 
abca . eniti de 
tâfii — lipsea 
ierarr. <ă. pe secții, laboratoare.
ODuetrive $: suneoecr-^e. cs 
magsm «t «sepofi. a .■actart 
care « intilneste în mmtutele 
mat -sar*, «e care are drept coe.- 
secmță abordarea se^xeexară- 
pe Xeln a unor protecte com
plexe- Acum ne dăm seama că 
o astfel de organ _zar» ee*e 
mult mai efinentâ (persipnd

unui produs coeform unor net 
sugestii făcute de cercetător, 
sau experimenta tom fără a 
mai aștepta rezultatul confrun
tărilor dintre conducător.: de 
colective. ..arbitrajul* cocdtx*-

tor posic .â de- 
fiind tineri. de 
pe bâar.> tacul-

area structură

trambulină bărbați ; box — elimi
natorii ; yachting ; Ora 22,66 Ci
clism — probele de 1 060 m contra 
cronometru, viteză și urmărire in
dividuală ; volei, fotbal, gimnas
tică — exerciții libere bărbați ; 
pentatlon modern ; natație — fi
nalele probelor de 1 500 m liber 
bărbați. 400 m liber femei. 100 m 
bras bărbați, 100 m delfin bărbați. 
100 m spate femei. 200 m bras fe
mei și 4 x 200 m liber bărbați (se- 
lectiuni înregistrate).

VINERI 23 IULIE : Ora 16.3^ — 
Rezumatul ' ;_____" _ ~~ '__
precedentă : gimnastică — finale
le feminine “-------
greco-romane 
ria 75 kg : sărituri de la trambu
lină bărbați ; scrimă — finala in
dividuală la spadă ; yachting ; tir : 
box — eliminatorii ; jocuri spor
tive ; Ora 22.00 — Jocuri sporti
ve ; box — eliminatorii ; ciclism 
— probele de viteză și urmărire 
individuală ; pentatlon modern —

întrecerilor din ziua

pe aparate ; lupte 
; haltere — caiego-

SPORT • SPORT
Jocurile Olimpice
pe micul ecran

proba de cros ; natație — finalele 
probelor de 400 m liber bărbați, 
100 in delfin femei, 200 m liber fe
mei și 4 x 100 m mixt..............
gimnastică — finalele 
pe aparate (selecțiuni 
trate).

STMBATA 24 IULIE : Ora 16.30
— Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : gimnastică — finale
le masculine pe aparate ; călărie
— proba de dresaj din concursul 
complet ; scrimă — finala indivi
duală de sabie ; tir ; lupte greco- 
romane ; jocuri sportive ; box — 
eliminatorii ; Ora 21,15 — Atletism
— suliță femei, greutate bărbați. 
100 m bărbați — semifinale. 800 m 
femei -- semifinale. 800 m bărbați
— semifinale și 100 m bărbați — 
finală (transmisiune directă). Ora 
23.00 — Gimnastică — finalele 
masculine pe aparate (înregis
trare).

DUMINICA 25 IULIE : Ora 16.30
— Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : turul final la lupte 
greco-romane ; jocuri sportive ; 
box — eliminatorii ; tir ; haltere
— categoria 82.5 kg : călărie — 
proba de fond din concursul com
plet ; sărituri de la platformă fe-

bărbați ; 
feminine 
înregis-

dacă din 
cițiva ani 
și impus 
s-ar pu- 
structură

rii, ș.a.m.d.). Și chiar 
rîndul celor veniți cu 
în urmă s-au ridicat 
unele vîrfuri pe care 
tea construi acum o 
ierarhică, am rămas la aoelași 
tip de organizare a muncii, ale 
cărei principale caracteristici 
sint dinamismul, stimularea ini
țiativei individuale, facilitarea 

DOUĂ MODELE

DE INTEGRARE
A CERCETĂRII

CU PRODUCȚIA
introducerii ideilor noi. spiritul 
de echipă, răspunderea colecti
vă". Dealtfel, chiar interlocuto
rului meu nu-i place să fie de
numit conducător sau șef de 
colectiv, ci pur și simplu coor
donator. Nemulțumirea ingine
rului Bara este că din adop
tarea unui asemenea sistem de 
muncă. întreprinderea benefi
ciară a înțeles că sarcinile ei se 
reduc doar la fabricația de se
rie a produselor proiectate de 
cercetătorii de la I.C.P.E.T. : 
„Deși standurile de încercări 
se află chiar în secțiile intre- 

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Un paradox care

generează relații de
NU ARE EXPERIENȚĂ,

muncă incorecte DE ACEEA NU L-AM
lasat sa si-o dobindeascăi

V

finalele pro- 
femei, 400 m 
spate femei, 
si 4 x 100 m 

înregis- 
Atletism —

prinderii, toate lucrările de 
construcție și verificare a pro
totipurilor, pînă la omologare, 
sînt executate și urmărite în 
exclusivitate de oamenii noștri. 
Or, cred că întreprinderea nu 
ar avea decit de ciștigat dacă 
și-ar familiariza un nucleu de 
specialiști — ingineri, maiștri și 
muncitori — cu problemele ri

dicate de fiecare nou produs 
elaborat de noi".

Un al doilea model de inte
grare a cercetării cu producția 
il definește o altă direcție de 
cercetare a filialei, cea a pom
pelor dozatoare — elemente 
esențiale in orice traseu tehno
logic din industria chimică, ali
mentară și energetică, în care 
fluidele intrate în proces tre
buie dozate, adeseori cu preci
zii fantastice, in anumite pro
porții. la anumite temperaturi 
și presiuni, 
cercetare în 

Colectivul de 
acest domeniu

propuseseră să se considere 
achitați de obligațiile față de 
tinăr. O rezolvare stranie, din 
care reiese că singurul loc 
unde poate fi folosit un om cu 
cunoștințe de specialitate este 
tocmai acela unde ele nu îi 
servesc la nimic. Să fie coope
rativa agricolă din Clondiru în 
situația de a refuza contribuția 
unui specialist ? Deschidem 
dosarul producției și remar
căm că recoltele obținute 
in ultimii ani sînt, fără ex
cepții. sub cele planificate, 
considerabil mai mici decît cele 
pe care le obțin unitățile ve
cine. Poate nu din lipsa cadre
lor cooperativa se află în a- 
ceastă situație, este posibil să 
aibă suficienți specialiști și 
unul în plus să prisosească. 
„Mai lucrează la noi — ne in
formează Vasile Corcodel, pre
ședintele C.A.P. Clondiru — șase 
fete, absolvente ale liceului 
agricol". întrebăm unde anume 
și aflăm că sînt, toate șase, 
la... serviciul de contabilitate ! 
„Ele au fost mai norocoase — 
ni se explică — ce să facem dacă 
nu mai sînt alte locuri la ser
viciul respectiv..." (?!?).

Ene Iulian nu pretinde și nu 
aspiră însă la „norocul" comod 
de a lucra într-un birou, el 
cere să fie lăsat să muncească 
pe cîmpul cooperativei, în pod
goria acesteia, pe terenurile 
legumicole. Dorește să contri
buie prin muncă efectivă la 
redresarea unității din satul 
natal, vrea să-și facă datoria 
față de oamenii între . care 
trăiește, iar această pretenție 
este, întru totul, îndreptățită.

Pentru împlinirea ei, pentru
«

garduri — finală, 200 m femei — 
finală, 3 000 m obstacole — finală 
și 400 m femei — semifinale 
(transmisiune directă) ; Ora 01.10
— Handbal masculin — repriza 
secundă a finalei (transmisiune 
directă) ; Ora 01.45 — Handbal fe
minin — ultimul meci al turneu
lui olimpic (selecțiuni înregistrate).

JOI 29 IULIE : Ora 16,30 — Re
zumatul întrecerilor din ziua pre
cedentă : caiac-canoe ; scrimă — 
finala feminină pe echipe la flo
retă ; tir cu arcul ; călărie — 
proba de dresaj pe echipe ; 
yachting ; lupte libere ; judo — 
categoria mijlocie : box — sfer
turi de finală ; Ora 21,00 — Atle
tism — 100 m garduri — finală, 
lungime bărbați, disc femei, 400 m 
bărbați — finală și 400 m femei — 
finală (transmisiune directă).

VINERI 30 IULIE : Ora 16,30 — 
Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : lupte libere ; tir cu 
arcul ; scrimă — finala pe echipe 
la sabie ; volei — semifinalele 
masculine ; box — semifinale ; 
fotbal — meciul pentru locurile 
3—4 ; judo — categoria semi-mij- 
Jocie ; Ora 21,15 — Box — semi
finale ; caiac-canoe (selecțiuni în
registrate) ; Ora 22,15 — Atletism
— triplu salt. 1 500 m bărbați — 
semifinale, 4 X 100 m femei — 
semifinale, 1 500 m femei — finală 
și 5 000 m — finală (transmisie 
directă).

STMBATA 31 IULIE : Ora 16.30
— Rezumatul întrecerilor din ziua 
precedentă : volei masculin — me
ciul pentru locurile 3—4 ; judo — 
categoria ușoară ; tir cu arcul ; 
lupte libere ; volei masculin — 
finala ; Ora 21.45 — Volei feminin
— finala (selecțiuni înregistrate). 
Ora 22.00 — Caiac-canoe — finale
le (transmisiune directă). în pau
ze — călărie — proba individuală 
de dresaj : hochei pe iarbă — 
finala (selecțiuni înregistrate) ; 
ora 23.30 — Atletism — înălțime 
bărbați, greutate femei, 1 500 m 
bărbați, 4 X 100 m femei, 4 X 100 m 
bărbați, 4 X 400 m femei, 4 X 400 m 
bărbați și maraton (transmisie di
rectă) ; Ora 02.00 — Caiac-canoe
— ultimele finale (transmisie di
rectă) ; Ora 02,10 — Box (gala fi
nală (transmisie directă).

DUMINICA 1 AUGUST î Ora 
14.30 — Rezumatul întrecerilor 
din ziua precedentă ; judo — ca- 
•egoria open ; fotbal — finala ; 
box — finale ; Ora 22,10 — Lupte 
libere — turul final (selecțiuni în
registrate) .

LUNf 2 AUGUST : Ora 16,30 — 
Călărie — Marele premiu al na- 
• -i-.:’.or. proba de sărituri pe e- 
-' -. ; ora 20,00 — Ceremonia de

Închidere.

— condus tot de un tî
năr, inginerul Silviu Mănduc
— a reușit deja să omologheze 
pină acum 12 tipuri de pompe 
dozatoare care se fabrică în 
atelierul de micro-producție _ al 
filialei. Căci trebuie spus, în
tr-un anumit fel, fiecare po-mpă 
reprezintă un unicat, proiecta
rea și realizarea ei trebuind să 
fie adaptate condițiilor specifi
ce ale proceselor tehnologice in 
care este utilizată. ..Fiecare 
pompă dozatoare reprezintă 
pentru cercetători, proiectanți și 
muncitori rezolvarea unei pro
bleme noi. îmi spunea Silviu 
Mănduc. Ea ar putea să func
ționeze foarte bine pe standul 
nostru de încercări, dar foarte 
prost în instalația respectivă. 
De aceea, în colaborare cu cadre 
didactice de la catedra T.C.M. 
din institutul Cluj-Napoca, am 
pus la punct un program de 
calculator pentru simularea 
funcționării pompelor dozatoa
re pe care le proiectăm. în an
samblul instalațiilor cărora le 
sînt destinate".

într-un angrenaj mecanic 
complex, guvernat de o apa
ratură de automatizare și ea 
complicată, lipsa unor me
todologii de proiectare avan
sate. bazate pe utilizarea unor 
modele din ce în ce mai sofis
ticate de calcul, ori calitatea nu 
întotdeauna satisfăcătoare a 
materialelor și mașinilor de 
prelucrat avute la dispoziție, 
pot să impieteze uneori asupra 
performanțelor. Și atunci, sin
gura soluție a cercetătorilor, 
proiectantelor, și muncitorilor 
din filiala clujeană I.C.P.E.T. 
este ambiția, determinată de 
ceea ce se cheamă dăruire, pa
siune și răspundere în muncă.

VIRGIL SIMION

ca tînărului care vrea să mun
cească să i ' se permită acest 
lucru, a fost nevoie de inter
venția comitetului- comunal de 
partid. „Ene Iulian — ne-a 
comunicat secretarul organiza
ției de partid, Vasile Petre — 
lucrează dc citeva zile brigadier 
la C.A.P. Clondiru. I s-au în
credințat 25 de hectare vie. 5 
hectare legume și 10 hectare de 
cartofi. Intr-o săptămină s-a 
rezolvat o situație care durează 
de patru luni".

în cele trei zile de cînd a 
început lucrul, noul brigadier 
a desfășurat următoarea activi
tate ; a organizat prașila in 
vie — operație care trebuia 
efectuată mai devreme cu o 
lună — a propus ca șpalierii 
nefolosiți în podgorie să fie 
utilizați ca araci la grădina de 
legume — o idee care, aplicată 
înainte cu cîteva șăptămîni. ar 
fi determinat sporirea produc
ției de tomate — a urgentat 
copilitul tomatelor, ceea ce dă 
un avans substanțial în obține
rea recoltei timpurii.. Urmărind, 
atent stadiul de vegetație și 
starea sanitară a viei a depis
tat un dăunător care periclita 
calitatea recoltei de struguri și 
l-a trimis spre expertiză și gă
sire a antidotului la laborato
rul de specialitate. Toate aces
tea. în trei zile. Care ar fi fost 
aportul lui în 120 de zile ? La 
lucrul acesta e bine să ne gîn- 
din cu toții și, mai cu seamă, 
cei care l-au amînat fără te
mei atîta timp.

„Acum situația tînărului este 
rezolvată", cum ne-a comunicat 
zimbind unul dintre cei care 
au provocat-o, „totul e bine 
cind se sfirșește cu biije". Din 
păcate, nu sîntem pe scenă și 
nici nu vorbim cu protagoniștii 
unei comedii. Sîntem intr-un 
spațiu de efort și cei care coor
donează destinele acestuia nu 
au dreptul să trateze cu super
ficialitate situația petrecută. 
Nimeni nu are dreptul să în
târzie pe cineva de la a-și face 
datoria, nici măcar cu o singu
ră zi ! A-l împiedica pe un 
tînăr — într-un moment in care 
se pun în fața agriculturii pro
bleme de maximă răspundere
— să iși valorifice direct, la 
munca pămîntului, cunoștințele 
acumulate pe băncile școlii, să 
contribuie la ridicarea satului, 
este un act nefiresc. Nu e ușor 
de explicat ce i-a determinat 
pe acești oameni, responsabili
— prin funcție și nivelul de ex
periență — cu soarta unei uni
tăți productive, să nesocotească 
fie și un singur element 
care ar fi putut contribui la 
mai buna organizare a muncii, 
a producției. Aportul unui spe
cialist este socotit, în toate 
spațiile de efort, drept un ca
pital care trebuie folosit și va
lorificat cum se cuvine. Aici, 
la C.A.P. Clondiru, solicitarea 
îndreptățită a unui om de a i 
se da posibilitatea să mun
cească a întîmpinat o inexpli
cabilă rezistență. „Ne-am gîn- 
dit ca nu are experiență", în
cerca să se justifice președintele 
cooperativei. Unde s-o dobin- 
dească decît la lucru, decit 
muncind efectiv pe tarlalele 
cooperativei ? „E încă foarte 
tînăr ca să îi încredințăm niște 
răspunderi" — s-a încercat o a 
doua explicație. Numai că nu 
vîrsta, ci seriozitatea, pricepe
rea și capacitatea sînt adevă
ratele criterii după care putem 
judeca pe cineva. Tocmai a- 
ceastă demonstrație de com
petență și de utilitate i-a fost 
refuzată tînărului respectiv, 
încrederea, atenția și sprijinul 
cu care este întîmpinat de obi
cei un om aflat la începutul 
profesiei au fost înlocuite cu 
lipsă de preocupare, dezinteres, 
cu o atitudine care contravine 
relațiilor normale dintr-un co
lectiv de muncă.

SOFIA SCORȚARU-PAUN 
ȘTEFAN DORGOȘAN



Un eveniment istoric in viața poporului vietnamez 

PATRIA REUNIFICATĂ SE VA NUMI 
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

„Scînteia tineretului"
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Președinte al statului a fost ales
Adunarea Națională a Vietnamului reunificat a adoptat, vineri, 

în unanimitate, hotăriri cu privire la denumirea țării, drapelul 
național, stema națională, capitala statului și imnul național, 
după ce a dezbătut propunerile formulate in acest sens de 
Prezidiul actualei sesiuni a Adunării Naționale.

In hotăriri se arată că Viet
namul este o țară independentă, 
unită și socialista, al cărei nu
me este Republica Socialistă 
Vietnam și care are drept ca
pitală orașul Hanoi. Imnul na
țional este ..Marșul spre front", 
cîntec revoluționar strins legat 
de tradițiile luptei anticolonia
liste și antiimperialiste a po
porului vietnamez. S-a hotărit. 
de asemenea, ca zona urbar.ă 
Saigon — Gia Dinh să poare 
numele Orașul Ho Și Min.

Totodată. Adunarea Națională 
a decis ca. pină la adoptarea 
unei noi Constituții a țării, sta
tul vietnamez să fie organizat 
și să-și exercite atribuțiile pe 
baza Constituției R.D. Vietnam. 
De asemenea. s-a hotărit ca 
instituțiile de stat ale Republi
cii Socialiste Vietnam să cu
prindă la nivel central Aduna
rea Națională, președintele și 
doi vicepreședinți ai republicii. 
Comitetul Permanent al Adună
rii Naționale. Consiliul Guver
nului. Consiliul Apărării Na
ționale, Curtea Populară Su
premă și Procuratura Populară 
Supremă. O altă hotărire adop
tată de Adunarea Națională pri
vește organizarea administrației 
locale.

★

Adunarea Națională a ales în 
unanimitate ca președinte al 
Republicii Socialiste Vietnam pe 
Ton Duc Thang, ca președinte 
al Comitetului Permanent al A-

DUPĂ DEMISIA PRIMULUI MINISTRU SPANIOL

Necesitatea spre deschiderea 
unui proces democratic real

După anunțarea demisiei pre
mierului Cârlos Arias Navarro, 
Coordonarea Democratică, gru
pare ce cuprinde majoritatea 
partidelor politice ale opoziției 
spaniole, a dat publicității un 
comunicat 'în care relevă că 
„actuala criză nu va putea fi 
soluționată decit prin deschide
rea unui proces democratic real, 
bazat pe respectarea absolută a 
suveranității populare". Coor
donarea Democratică își reafir
mă voința de a negocia cu au
toritățile în ved&fea inițierii 
unui asemenea proces, menit sâ 
ducă la formarea unui guvern 
ales pe o largă bază populară.

Un purtător de cuvînt al Co
misiilor muncitorești a averti
zat însă : ..înainte de a ne 
bucura de plecarea lui Arias 
Navarro trebuie să vedem dacă 
aceasta înseamnă un pas pe 
calea spre democrație".

Tntr-o declarație dată publi
cității la Madrid. Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol a 
apreciat că demisia constituie 
„confirmarea necesară a unei

Preocupări ale 
guvernului portughez 
pentru îmbunătățirea 

situației economice 
a țării

Consiliul de Miniștri al Por
tugaliei a adoptat o serie de 
măsuri, reflectînd preocuparea 
guvernului pentru a face față 
dificilei situații economice și 
financiare a țării'. Ministrul de 
finanțe, Salgado Zenha. a anun
țat ca o parte dintre aceste 
măsuri sint destinate să asigu
re noi încasări sau să reducă 
cheltuielile, in special în devi
ze. Au fost menționate, astfel, 
sporirea impozitelor directe, 
măsuri pentru prevenirea și 
pedepsirea fraudei fiscale, apli
carea mai strictă a impozitului 
pe valoarea adăugată, reduce
rea cheltuielilor energetice pen
tru consumatorii particulari și 
măsuri de austeritate pentru 
administrațiile publice. In ace
lași scop al reducerii cheltuieli
lor sau consumului de combus
tibil. s-au luat măsuri privind 
conditionarea circulației auto
mobilelor sau raționalizarea dis
tribuirii benzinei, creșterea 
prețului petrolului, motorinei, 
benzinei. gazelor naturale și 
produselor derivate, a prețului 
cimentului etc.

în vederea reducerii șomaju
lui. guvernul a adoptat, de a- 
semenea. măsuri vizind relansa
rea industriei construcțiilor 
printr-o politică de credit în 
privința construcțiilor de locu
ințe : au fost, de asemenea, a- 
nunțate măsuri pentru reduce
rea deficitului în sectorul pre
sei, pentru combaterea cumu
lului de funcții, suprataxe asu
pra unor filme cu regim spe
cial etc.

dunării Naționale pe Truong 
Chinh. iar ca prim-minisru ai 
Guvernului Republicii Socialis
te Vietnam — pe Fam Van 
Dong.

Ca vicepreședinți ai republi
cii au fost aleși Nguyen Luong 
Bang și Nguyen Huu Tho.

★

Adunarea Națională a decis 
crearea unei comisii de 36 de 
persoane, prezidată de Truong 
Chinh. care urmează să elabo
reze proiectul Constituției Re
publicii Socialiste Vietnam.

crize de incoerențe politice**. 
Demisia — arată declarația — 
dovedește că actuala criză eco
nomică și politică nu-și va pu
tea găsi soluția in reformism, 
că despotismul nu poate'consti
tui o practică • politică în Spa
nia de astăzi. Opoziția insistă, 
dimpotrivă, asupra necesității 
angajării de negocieri cu sec
toarele puterii care doresc re
almente democrația. Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol 
subliniază „necesitatea ca po
porul să-și exercite suverani
tatea prin organizarea de ale
geri generale. Pentru aceasta, 
se adaugă, este necesar ca li
bertățile democratice să fie re
cunoscute in integralitatea lor, 
fără arbitrariu sau excluderi".

La rindul său. Partidul Socia
list Popular a exprimat — in
tr-o declarație dată publicității 
de secretarul său general. Râul 
Morodo — speranța că demisia 
va deschide calea spre „o poli
tică de reconciliere națională, 
că ea va constitui primul pas 
in direcția unui proces cu ade
vărat democratic".

MOMENT REMARCABIL
ÎN VIAȚA CONTINENTULUI

(Urmare din pag. I) 
cursa înarmărilor, persistă feno
mene negative decurgînd din 
politica de forță, se mențin cele 
două blocuri militare opuse, în 
calea colaborării economice, teh
nice, științifice, se găsesc încă 
bariere artificiale. Toate acestea 
impun acțiuni energice, pentru 
realizarea unei securități reale, 
a unei colaborări fructuoase. în 
cadrul conferinței s-a relevat, in 
acest sens, deschiderea spre ac
țiuni largi, cuprinzătoare care 
sa reunească toate forțele demo
cratice și progresiste, indiferent 
de convingerile politice sau reli
gioase, care se pronunță pentru 
crearea unui climat pașnic 
pe continent. Reuniunea de 
la Berlin a relevat legătu
rile strînse, condiționarea re
ciprocă dintre obiectivele lup
tei pentru securitate și pace în 
Europa și eforturile generale, 
constructive, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale lumii, 
cum sint înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rind a celei nu
cleare, instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale — întemeiate pe ega
litate și echitate — care să fa
vorizeze dezvoltarea armonioa
să a tuturor țărilor, în special a 
celor rămase în urmă, accesul 
neîngrădit al tuturor popoarelor 
la cuceririle tehnicii și științei 
contemporane. Asemenea idei 
și-au găsit reflectare în docu
mentul final „Pentru pace, secu

Eliberat 
dună 

august.

lor Iran

Ton Duc Thang
Ton Duc Thang s-a născut in 

anul 1888. intr-o familie de 
muncitori din provincia Long 
An. la 30 kilometri sud de Sai
gon. încă de pe băncile școlii 
și. mai lirziu. ca mecanic, Ton 
Duc Thang a participat la lupta 
de apărare a intereselor celor 
ce muncesc. în 1925 el aderă ia 
Asociația tineretului tovărășesc 
revoluționar. în 1929 este ares
tat de autoritățile colonialiste, 
condamnat la 20 ani munca sil
nică ș: deportat in Insula Con 
Dao (Poulo Condor). In 1900 de
vine membru al Partidului Co
munist dm Indochina, 
in 1945 din închisoare 
trftdtiful revoluției dm 
el participâ la lupta de i 
ță împotriva colonialiști 
cezi.

Ton Duc Thang a ocupat dife
rite funcții de răspundere in 
partid și în stat. O a fost de
putat pentru Saigon-Cbolon in 
Adunarea Națională, președinte 
al Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale. A fost ales 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam la al doilea Con
gres național al partidului, din 
1951. și reales Ia al treilea Con
gres. in anul 1960. Membru ac
tiv al mișcării pentru înființarea 
Frontului Patriei, Ton Duc 
Thang a îndeplinit și funcția de 
președinte al Prezidiului C.C. al 
Frontului. In 1960 a fost ales 
vicepreședinte al R. D. Vietnam.

La 24 septembrie 1969. Ton 
Duc Thang a devenit președin
tele R. D. Vietnam, fiind reales 
in această funcție in 1971 și 

Dezbaterile Comitetului
R.P.D. COREEANA. — O imagine de la uzina siderurgică 

din Hwanghai

ritate, colaborare și progres so
cial în Europa".

Potrivit poziției partidului 
nostru, exprimată și în Hotări- 
rea C.C. al P.C.R., prin modul 
în care s-a desfășurat confe
rința a fost marcat un moment 
nou, calitativ superior, în miș
carea comunistă și muncitoreas
că, a fost consemnată o etapă 
importantă în promovarea prin
cipiilor noi de relații dintre 
partide — bazate pe deplină e- 
galitate și respect reciproc, pe 
dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora în mod suveran direc
țiile activității sale, pe neames
tec in treburile interne -—la în
tărirea unității, solidarității și 
colaborării partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa. In 
expunerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la conferin
ță se releva în acest context : 
„Partidul Comunist Român a- 
preciază că pregătirea în mod 
democratic a conferinței con
stituie o dovadă concretă că, 
atunci cînd se pornește de la 
deplina egalitate în drepturi, de 
la respectul reciproc și dorința 
realizării unor concluzii comu
ne asupra problemelor discuta
te. este posibil să se asigure în
țelegerea și întărirea solidarită
ții revoluționare a partidelor 
comuniste și muncitorești".

Acum, după încheierea reu

pentru viitorul guvern
Actualitatea politică ita

liană a fost dominată in 
ultimele zile de reuniuni
le direcțiunilor partidelor 
democrat-erestin și socia
list-democratic.

Reuniunea D:re P.D.C. 
aprobat raportul prezentat de 

il național. Benigno

iai.

a 
secretai
Zaccagmnh și a hotărit. in a- 
celași timp, amînarea ședinței 
Consiliului național, programată 
pentru simbătă și duminică. Așa 
cum se arată in raportul aprobat. 
democr2tia-creștină prospectează 
pentru viitorul guvern o formu
lă care va trebui să se bazeze 
pe un raport „de deplină și im
portantă coresponsabilitate a 
Partidului Socialist in conduce
rea țării" și pe recunoașterea 
..unor ample posibilități de con
vergență eu Partidul Comunist", 
convingerea P.D.C. fiind că ..se 
poate ajunge la formarea unui 
guvern de solidaritate democra
tică la care P.C.L. chiar din opo
ziție. va putea să aducă o con
tribuție utilă și constructivă".

In cursul zilei de joi, secreta
rul național al P.D.C. $i-a în
ceput consultările cu liden ai ce
lorlalte partide politice, intilnin- 
du-se cu o delegație 
condusă de secretarul 
Oddo BiasinL____

Direcț __ 
jot. a adoptat un document in 
care se subliniază ..necesitatea 
desfășurării pe plan economic și 
social a unei lupte curajoase 
împotriva șomajului, a inflației, 
a inegalei repartiții a venituri
lor". în acest scop — relevă do- 

a P.R.I.. 
național,

unea P.S.D.I.. reunită

niunii, consemnată ca un bilanț 
rodnic, hotărîtoare devine con
centrarea eforturilor pentru rea
lizarea in practică a concluziilor 
asupra cărora s-a convenit, a 
principiilor stabilite.

Exprimind convingerea că re
uniunea de la Berlin va da un 
nou impuls luptei pentru cola
borare, securitate și pace in 
Europa, pentru dobîndirea unor 
rezultate concrete pe acest 
drum, potrivit năzuințelor legi
time ale tuturor popoarelor de 
a elimina pentru totdeauna răz
boiul din viața societății, de a 
trăi în înțelegere și conlucrare 
rodnică, Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
arată : „Dind glas voinței în
tregului nostru partid, C.C. al 
P.C.R. reafirmă cu putere hotă
rîrea comuniștilor din România 
de a acționa cu cea mai mare 
fermitate în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și al prin
cipiilor înscrise în Expunerea 
prezentată la conferință de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru a-și aduce contribuția, a- 
lături de celelalte partide co
muniste și muncitorești de pe 
continent, la promovarea unui 
climat trainic de pa.ee și secu
ritate, de largă și neîngrădită 
colaborare între națiuni, la îm
plinirea aspirațiilor de progres, 
bunăstare și fericire ale maselor 
muncitoare, ale tuturor popoa
relor din Europa și din întreaga 
lume". 

cumentul — ..se impune o politi
că de favorizare a participării și 
responsabilității tuturor forțelor 
populare, inclusiv a P.C.I.. și 
care să garanteze lărgirea ariei 
socialiste și social-democrate". 
In prealabil. Direcțiunea P.S.D I. 
a ascultat un raport prezentat de 
Giuseppe Saragat. care și-a re
tras demisia din funcția de se
cretar general al partidului. Ca 
o condiție pentru răminerea sa 
in funcția de secretar general 
al P.S.D.I.. Saragat a cerut 
depășirea împărțirii partidu
lui in curente. Primind fa
vorabil propunerea de depășire a 
divizării partidului in curente, 
majoritatea membrilor Direcțiu
nii P.S.D.I. s-au pronunțat in 
mod deschis pentru abandona
rea prejudcăților față de P.C.I.

In ce privește Partidul Socia
list. după cum s-a mai anunțat, 
acesta și-a precizat poziția cu 
privare la formarea noului gu
vern. refuzind consultări bilate
rale cu P.D.C. in această proble
mă. P.S.I. s-a pronunțat pentru 
organizarea unei mese rotunde 
cu participarea P.C.I.. in vederea 
soluționării problemei guvernu
lui.

Vineri dimineața au început, 
la Roma. lucrările Plenarei 
C.C. al P.C. Italian. La deschi
derea lucrărilor, senatorul Ge
rardo Chiaromonte, membru al 
Direcțiunii P.C.I., secretar al 
P.C.I.. a prezentat raportul : 
„Situația politică italiană și 
perspectivele sale după alege
rile de la 20 iunie", care preco
nizează necesitatea unei condu
ceri politice cu totul nouă, din 

facă parte clasa mun- 
și forțele politice pe

care să 
citoare 
care ea le reprezintă, pentru a 
permite ieșirea țării din criza 
pe care o străbate. Vorbitorul 
a precizat că P.C.I. este gata 
să-și asume „toate responsabi
litățile care derivă din forța pe 
care o .reprezintă".

După ce a relevat că nicioda
tă și nici astăzi comuniștii n-au 
cerut și nu cer totul sau nimic, 
că sint pregătiți să discute și 
sâ trateze in interesul tării, se
natorul Chiaromonte a subli
nia: „necesitatea de a se da 
viață unui guvern care, prin, 
compoziția și prin programul 
său. să obțină maximum de con
sensuri și să poată acționa 
energic, cu urgența pe care si
tuația o cere".

în cursul zilei de vineri a 
avut loc și o scurtă reuniune 
a Direcțiunii P.C.I.. care a dis
cutat problema președințiilor 
Camerei și Senatului. Intențio
năm să avansăm cererea — a 
spus Chiaromonte. ca in com
ponența tuturor organelor Par
lamentului exclusă orice
prejudecată

pentru dezarmare 
de la Geneva

Dezbaterile sesiunii de primă
vară a Comitetului pentru dez
armare de la Geneva au conti
nuat in cadrul ședinței sale de 
joi cu examinarea problemei ela
borării unei convenții privind 
interzicerea utilizării in scopuri 
militare și in alte scopuri dis
tructive a modificărilor mediu
lui înconjurător. După cum se 
știe, comitetui este sesizat cu 
două proiecte de convenție pe 
această temă, prezentate anul 
trecut de U.R.S.S. și S.U.A. în 
cadrul ședinței de joi, membrii 
comitetului au convenit asupra 
creării unui grup de lucru pen
tru elaborarea textului unui 
proiect de convenție in materie.

Conferința la nivel înalt 
a O.U.A.

La Port Louis, capitala Insu
lei Mauritius, s-a deschis, vi
neri. Conferința la nivel înalt 
a Organizației Unității Afri
cane. la lucrările căreia iau 
parte delegații din 43 de state 
membre ale O.U.A. Participă, 
ca invitați, Kurt Waldheim, 
secretar general al Națiunilor 
Unite, observatori ai unor or
ganizații specializate ale O.N.U. 
și ai Ligii Arabe.

Șefii de stat și de guvern din 
țările membre ale O.U.A. exa
minează un număr mare do 
probleme înscrise pe ordinea 
de zi a conferinței, dintre care 
se detașează cele referitoare la 
lupta pentru decolonizarea de
plină a continentului african, 
consolidarea unității și colabo
rării statelor africane indepen
dente în lupta pentru lichida
rea fenomenelor de subdezvol
tare și propășirea social-eco- 
nomică a tuturor statelor libere, 
situația din Africa Australă, 
mai ales din R.S.A., în urma 
recentelor represalii organizate 
de regimul de la Pretoria îm
potriva participanților la ma
nifestațiile antiapartheid.

E
xistă otite a muzee, 
multe in aer liber, 
cu obiecte din vre
mea pionieriei, cu 
pietre de moară a- 
dunate din scocuri 
de secole. Atitea clădiri s-au 

conservat ca expoziții, au fost 
păstrate colțuri de western cu 
primărie, bancă și saloon, în 
Arizona cineva a avut ideea u- 
nei așezări cu Fred și Barney, 
cei din epoca de piatră cu 
recuzita întocmai știută nouă 
de pe peliculă. O carte la in- 
demină îmi furnizează in
formația cu privire la exis
tența a 2 800 de astfel de locuri 
așezate sub semnul tributului 
istoric. De ce nu, atunci, și un 
oraș-muzeu ?

Henry Wetherburn ar putea 
reveni printre noi, el și-ar re
cunoaște ușor locuința părăsită 
acum două secole. Clementina 
Rind. văduva acelui pictor din 
veacul al 18-lea, lucrător la 
„Virginia Gazette", va găsi fa
miliare imaginile de pe Duke 
of Gloucester Street. Capitoliul, 
Judecătoria. Biserica, Colegiul, 
Palatul guvernatorului și-au 
conservat locul știut anotimpu
lui colonial. Grija de conserva
re a unui trecut nici foarte bo
gat și nici prea îndepărtat a 
născut un perimetru istoricește 
trecut in secolul nostru. Wil
liamsburg e o curiozitate — cu 
străzi drepte și case scunde, cu 
verdeață multă, cu ateliere 
meșteșugărești întocmai ca a- 
tunci, cu aerul obosit al firme
lor șterse de vreme. Planul o- 
rașului, aidoma celui stabilit dc 
Francis Nicholson, locotenent 
guvernator la 1700. Cu bulevard 
central de 300 metri lățime in
tersectat in unghi drept de stra
da spre palatul guvernoral. Li
nia arhitecturii a fost adusă de 
englezi dar a suferit in timp 
influențe autohtone. In 1926 cînd 
începea restaurarea, planul co
lonial inițial era intact, 88 de 
clădiri originale se păstrau în 
bune condiții. Deși oraș, Wil
liamsburg păstra însemnele ru
rale. Fiecare familie îngrijea 
flori, cultiva zarzavaturi, creștea 
animale și păsări. Se vede și 
azi după curțile largi și anexele 
gospodărești. Ca in orice muzeu 
drumul pornește de la biroul de 
informații, locul in care vei lă
sa mașina și de unde vei pleca 
in autobuzul pentru turiști. 
C țiva kilometri, pe aleile pă
durii te crezi intr-un parc oare
care, fără nimic deosebit, cu 
cale ferată ce obligă la ocoli
șuri. Debușezi in plină epocă 
colonială cind autobuzul pășește 
pe Duke of Gloucester Street, 
Capitoliul este acolo, așa cum 
a fost zidit m 1705 de zidarul 
șef al orașului. Henry Cary, ți

| are. ca și atuaci. steagul bnta- 
•ue pe turn. Casa las N ’.cholson, 
croitorie și prăvălie, imbricată 
ia roșu. cu două etaje, cel de 
sus rezervat locuinței. Taverna 
Raleigh se laudă cu masa ser- 
r:tă lui George Washington Și 
Thomas Jefferson. Clădiri de un 
etaj sau două, cu hornuri do
mestic proiectate spre cer re
cheamă numele proprietarilor, 
al vizitatorilor celebri. Ferită de 
goana turismelor, de suflarea 
tobelor de eșapament, împodo
bită cu noutățile zilei — încăl
zire. lumină electrică — vechea 
așezare colonială încearcă statu
tul ambiguu de vechi in țară 
nouă sau. altfel dacă vreți, ne
obișnuit in perimetrul obișnui
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• „GANGSTERUL" DIN RÎU. Pescarii niponi de păstrăvi din 
riui Kiso (insula Honshu) sint confruntați, în ultimul timp, cu 
o situație neașteptată. în apele riului a apărut un biban negru, 
care a început să devoreze păstrăvii. Se presupune că acest 
..gangster" al riului, cum a fost denumit inamicul neașteptat al 
pescarilor, a ajuns in Kiso din apele vreunui lac,. în timpul 
inundațiilor. De obicei acest soi de pește trăiește in ape stătă
toare și rar poate fi întilnit în rîurile repezi. Specialiștii au 
constatat că datorită acestui pește răpitor rezervele de păstrăvi 
au scăzut considerabil. Bibanul negru a distrus peste o jumătate 
de milion de puiet de păstrăv, cu care au fost populate, de cu- 
:ind. apele riului Kiso « TENTATIVĂ EȘUATA. Aeronautul 
american Karl Thomas a eșuat în tentativa sa de a deveni pri- 
mul om din lume care a traversat , Atlanticul cu aerostatul. 
Prins intr-o puternică furtună, el a fost nevoit să abandoneze 
balonul, sărind in ocean de la înălțimea de 60 de metri. Timp 
de patru zile a așteptat apoi, lipsit de apă și hrană, primirea de 
ajutoare, in ambarcațiunea de salvare cu care balonul a fost 
echipat. Karl Thomas a fost zărit de echipajul unei nave comer
ciale. care l-a luat la bord într-o zonă situată la 300 mile de 
coasta canadiană • UN BEBE CTNTĂRIND 7,1 KILOGRAME și 
măsurând 68 de centimetri s-a născut ia Iaroslav, anunță cotidia
nul sovietic ,,Trud". Părinții neobișnuitului nou-născut l-au nu- 

Alexei • PREA RECE... O vreme neobișnuit de rece pentru 
lunile de vară s-a înregistrat, în ultimele zile,-în arhipelagul 
nipon, in contrast cu temperaturile ridicate și cu seceta din 
vestul Europei. în zona capitalei Japoniei mercurul termometre- 
. r indică 13 grade Celsius — cu 12 grade mai puțin decît me
dia obișnuită a temperaturii în acest sezon al anului. Potrivit 
datelor serviciilor meteorologice nipone, o asemenea răcire a 
vremii in zona capitalei Japoniei nu a mai fost înregistrată în 

22 de ani • ...ȘI PREA CALD. în Marea Britanie, din 
cauza valului de căldură care a cuprins țara de mai multe săp- 
tămini. au izbucnit puternice incendii. în sudul țării, la Winches
ter cinci sute de pasageri ai unui tren au fost nevoiți să pără
sească vagoanele după ce locomotiva a luat foc. La Dorchester, 
tot in sud. un incendiu, care a distrus 25 de hectare cu diferite 
culturi a putut fi stins, dar între timp au izbucnit alte incendii. 
In centrul țării, la Derbyshire, pompierii au avut de luptat cu 27 
de incendii.

/

tului. Atelierele fierarilor stau 
deschise, îmbiihdu-te. Farmacii
le de asemenea. Și micile pră
vălii. Locuitorii se impart, la 
rindu-le, intre ce-a fost și ce 
este Williamsburg, satisfăcut i 
probabil de liniștea, cu care îi 
blagoslovește biletul de favoare

Semnele istoriei, 
urmele 

oamenilor

al orașului muzeu. Ceva din ei 
crește și se adapă la soarele 
altei epoci.

A
 fost ales acest am

plasament, iată că 
mă obsedează locu
rile și ecuația fi
xării lor, in efortul 
păstrării echilibru

lui. Dacă L’Enfant decisese 
soarta Capitoliului și a lui Lin
coln Memorial, pe aceeași axă, 
dacă Washington Monument 
completează complexul geome
tric înscriind Casa Albă, ansam
blul Jefferson folosește soluția 
unică. Așa. punctele cardinale 
in Capitală sint stabilite. De 
sub streașină obeliscului Wa
shington, amintind de Karnak, 
de Piața Spaniei și de Navona, 
busola funcționează perfect. 
Spre Capitol, prin parcul The 
Mall — estul ; spre Casa Albă, 
peste verdele ierbii. nordul ; 
către Lincoln Memorial, restul; 
rămine să descifrăm traversind 
bazinul Tidal, sudul. Aici a 
fost amplasat monumentul Jef
ferson. De unde preferința pen
tru această structură a marmu
rei ? Coloanele irump circular, 
dansind in jurul statuii. Jeffer
son, arhitect și el, și-ar fi do
rit probabil horbota albă de 
Georgia înconjurind bronzul 
vertical. Virginia State Capitol 
îi aparține ca și rotonda univer
sității virgine. înclinația către 
perfecțiune. Se intră prin nord, 
dinspre bazinul Tidal. Un grup 
sculptural deasupra intrării : 
Jefferson, in fața comitetului

TTerra
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numit de Congres pentru redac
tarea Declarației de Indepen
dență. La stingă lui, Benjamin 
Franklin ' și John Adams.

Gindul te poartă spre acele 
cuvinte ale Declarației care, la 
4 iulie 1776, vestea independenta. 
Documentul afirma : „Noi, re

prezentanții Statelor Unite ale 
America, prin prezenta procla
măm in mod solemn și public 
in numele și din însărcinarea 
acestui brav popor al acestor 
colonii : coloniile sint și tre
buie să fie, de drept, state libere 
și independente". Cuvinte înțe
lepte. alese cu grijă, cu două 
secole in urmă, dar care-și do
vedesc și in prezent pe deplin 
viabilitatea...

Interiorul, pe cit de monu
mental, fugit pe înalt, pe atit 
de calm în strălucirea marmu
rei. Statuia are aproape șase 
metri și stă așezată pe posta
mentul negru al granitului de 
Minnesota.

Afară, de jur-împrejur. flo
rile. Retras de bătaia pasului 
întâmplător, ferit de bătaia pri
virii prin accident, Jefferson 
Memorial ademenește îmbălsă
mat de flori. Lacul Tidal strălu
cește sub soare, florile de cireș 
irump in vintul de primăvară. 
Niciodată ca primăvara bazinul 
Tidal nu se arată captivant ca 
in zodia covoarelor albe, stră
lucitoare jerbe însetate de lu
mină. de soare și lumină. Fru
moasă ofrandă : Tokio oferă 
orașului Washington, sintem în 
martie 1912, această corolă im- 
pătimată de alb. Atunci, Mrs. 
William Howard Taft, soția Pre
ședintelui, planta primul pom, 
soția ambasadorului japonez in 
America prindea in pămint pe 
al doilea. Așa se năștea o li
vadă. Dintre cireșii in floare, 
Jefferson Memorial strigă bu
sola. Aici este sudul.

Lansarea oficială 
a ceremoniilor 
bicentenarului 
proclamării 

independentei S.U.A.
La Washington au fost lansa

te oficial ceremoniile bicente
narului proclamării independen
ței Statelor Unite. Președintele 
Gerald Ford a inaugurat cu a- 
cest prilej noul Muzeu al aeru
lui și spațiului și a deschis, la 
Capitoliu, așa-numitul „seif al 
centenarului".

Panglica tradițională plasată 
Ia intrarea în muzeu a fost tăia
tă, in prezența președintelui, 
de un braț mecanic acționat 
printr-un semnal transmis de 
sonda spațială „Viking—1“. de 
pe orbita pe care evoluează în 
prezent în jurul planetei Mar
te. între exponatele muzeului fi
gurează 64 de avioane și 100 de 
aparate spațiale, care evocă mo
mente ale istoriei zborurilor ae
riene și. respectiv, cosmice.

„Seiful centenarului" cuprin
de mai multe amintiri ale mar
cării'împlinirii a 100 de ani de 
la proclamarea independenței, 
între care autografele membri
lor celui de-al 44-lea Congres 
al S.U.A., ca și ale altor per
sonalități americane ale anului 
1876, și portretele lui George 
Washington și Abraham Lincoln.

SIMBATA, S IULIE 1976

PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran... pentru cei 
mici. Bucurii de vacanță. 10.30 
Telecinemateca (reluare). 12.15 Pa
gini muzicale de mare popularita
te. 12,25 O viață pentru o idee. 
Virginia Andreescu-Haret. 12,55 
Telerama. 13,25 Telex. 13,30 Arii 
și scene din operele lui Offen
bach. 13,45 Trei destine gemene. 
Reportaj TV. 14,05 Publicitate. 14,10 
Caleidoscop cultural-artistic. 14,30 
Cînt șl joc de bucurie. 15,00 Tenis 
de velmp,î finalele turneului in
ternational de la Wimbledon 
(transmisiune directă). 19.20 
1001 de seri, 19,30 Telejurnal. 
20,0ftr Teieenciclopedia. 20,45 Pu
blicitate. 20^50 Film serial: 
Lucas Tanner. 21,40 24 de ore.
Săptămîna sportivă. 22,00 D-ale 
umorului — teledivertisment ca- 
leidoscopic din proza umoristică a 
lui Valentin Silvestru.

DUMINICA, 4 IULIE 1976

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 

Avanpremiera zilei. 8.40 Tot înain
te ! 9.35 Film serial pentru copii : 
Blindul Ben. 19,00 Viața satului.
11,15 100 de ani de la înființarea 
Societății de Cruce Roșie din 
România. 11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 
13.05 Album duminical. 14.55 Ma
gazin sportiv olimpic. 16,10 Film 
serial : Varianta Omega. Ultimul 
episod. 17,20 Drum de glorii — 
concurs pentru tineret dedicat 
aniversării a 100 de ani de la 
cucerirea Independenței de stat a 
României. 18.40 S.U.A. — 200 — 
reportaj 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal : Comentariul săptămî- 
nii. 20.00 Baladă pentru acest pă
mint. Cetățile > dacice din Moldo
va (II). 20.20 Festivalul filmului 
muzical la TV. Filmul artistic „A 
fost odată un Hollywood" — pro
ducție a studiourilor americane. 
22.20 24 de ore. Sport.
PROGRAMUL II

10.00—11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20,25 

Ora melomanului. 21,20 Din lirica 
universală. 21,40 Film serial ; 
Lucas Tanner.

LUNI, 5 IULIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Album teleșcoală. 16,30 Emi
siune în limba maghiară. 19,00 
Imagini din Venezuela. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Avanpremieră. 
20.05 Teatru-dezbatere. 21,15 Publi
citate. 21,20 Roman-foileton : Ță
ranii. Episodul II : Iarmaroc. 22,10 
24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Restituiri isto
rice. 17.30 Festivalul filmului mu
zical al TV. Filmul artistic : „O 
stea cade din cer“ — producție a 
studiourilor din R.F.G. Premieră 
TV. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Film serial pentru 
copii : Blîndul Ben (reluare). 20.25 
Intîlnire cu... Margareta Pîslaru. 
Stela Popescu și Ștefan Bănică. 
20.55 Modul nostru de viață. 21.15 
Telex. 21,20 Tezaur de cîntec
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românesc. 21,45 Studioul de poe
zie.

MARȚI, 6 IULIE 1976
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Sînt născut 
în Bărăgan — cîntece și dansuri 
populare. 10,20 Film ■ artistic : Hai
ta — producție a studiourilor bul
gare. 11,50 Telex. 16.00 Matineu de 
vacanță. 16,30 Curs de limba fran
ceză. 17,00 Telex. 17,05 Pentru să
nătatea dv. 17,20 Scena — emisiu
ne de actualitate și critică teatra
lă. 17,40 Lecții TV pentru lucrăto
rii din agricultură. 18,H» Vetre fol

clorice. 18,35 Teleglob : Canton- 
Șanhai-Pekin. 18,55 Amfiteatrul 
cărților. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Muzică ușoară-
20,15 Ancheta T. De la elevii... 
problemă, la clasa premiantă. 20.50 
Teatru liric TV prezintă „Pană 
Lesnea Rusalim** — operă de 
Paul Constantinescu. 22,10 24 de 
ore.
PROGRAMUL II

20.00 Dialog în timp — spectacol 
de balet. 20,20 Film serial : Olga 
Sergheevria. Episodul I. Producție 
a studiourilor sovietice. 21,40 Re
portaj pe glob.

MIERCURI, 7 IULIE 1976

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Modul nos
tru de viață — reportaj TV. 10,20 
Melodii de Aurel Giroveanu. 10.35 
Biblioteca pentru toți (reluare).
11.30 Țara mea. mîndră grădină. 
Cintece și jocuri populare. 11,55 
Telex. 16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs 
de limba rusă. 17,00 Telex. 17,05 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... 17.20 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto.
17.30 Mult e dulce. 17,50 Tragerea 
pronoexpres. 18.00 Bucuroși de 
oaspeți... la- Bistrița. 18,55 Tribuna 
TV. 19.20 1001 de seri, 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Revista economică 
TV. 20,30 Telecinemateca. în ciclul 
„Dosarele istoriei" filmul artistic 
Atenție ! bandiți ! — o producție 
a studiourilor italiene. Premieră 
TV cu Gina Lollobrigida. Andreea 
Checchi. V. Duse. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Un pas. un singur pas — 
film artistic de scurt metraj. 20,20 

Studio ’76. Unde vom fi prezențl 
în vacanța mare ? 20.40 Baroc și 
clasic. 21,25 Telex. 21,30 Roman-foi
leton. Forsyte Saga (reluarea ul
timului episod).

JOI, 8 IULIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacanță. 16,30 
Curs de limba germană. 17,00 
Telex. 17,05 Din țările socialiste.
17,15 Cîntece populare. 17.40 Enci
clopedie pentru tineret. 18,05 Mu
zica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,25 Universitatea TV. 
19,00 între Dunăre și Balcani. 100 
de ani de la răscoala antiotomană. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Mai aveți o întrebare ? 20,40 
Ecran TV ’76. 21,10 Cadran mon
dial. 21,30 Sînt suflet din sufletul 
neamului meu (II) — spectacol 
"literar-muzical-coregrafic. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

29,00 Concert simfonic. 22.00 
Baladă pentru acest pămint. Ce
tățile dacice din Moldova (II).

VINERI, 9 IULIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 ' Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune de 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18.55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri.. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. ‘ 20.20 
Festivalul filmului muzical la TV. 
Filmul artistic : • ,,O noapte la 
Karlstein" — producție a studiou
rilor cinematografice cehoslovace. 
Premieră TV. 21.45 întîlnire la 
Porțile Cetății. 22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17.05 Ancheta T (re- ' 
luare). 17,40 Muzică populară. 18.00 
Șah-mat în... 15 minute. 18.15
Virstele peliculei. 19.05 Scene din 
operete. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Treptele afirmă
rii. 20.25 Viața economică a Capita
lei. 20.45 Muzică și poezie cu și de 
Renata Vasilescu. 21,00 Telex. 21.05 
Teatru TV. „Oameni fără adresă" 
de Mihai Duțescu. 21,45 Pagini de 
umor : Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea.
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