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la Consfătuirea de lucru 
de la C. C. al P. C. R.

— 27—28 decembrie 1976 —

Ziua Republicii

Stimați tovarăși,

Actuala Consfătuire cu primii secre
tari ai comitetelor de partid județe
ne și al municipiului București, și 
alte cadre de conducere, are loc la 
sfîrșitul primului an al cincinalului 
1076—1980. ----—------

Pe baza datelor de pină acum re
iese că s-au obținut rezultate remar
cabile in dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei noastre, in realizarea pla
nului pe 1976. Producția industrială a 
continuat să crească in ritm înalt, 
fiind cu 11,5 Ia sută mai mare decît 
cea din anul precedent. S-a realizat 
peste plan o producție de circa 10 
miliarde lei. Un număr de 25 de ju
dețe — printre care și municipiul 
București — au terminat planul cu 
5—15 zile mai înainte de sfîrșitul 
anului.

S-au obținut rezultate bune în creș
terea productivității muncii, în redu
cerea cheltuielilor materiale, în ridi
carea eficienței economice. Așa cum 
a reieșit și în timpul consfătuirii, 
multe județe, datorită măsurilor lua
te, au realizat o creștere suplimenta
ră a productivității muncii și o redu
cere mai mare decît prevedea planul, 
a Cheltuielilor materiale. Aceasta de
monstrează că dispunem încă de re
zerve mari, că avem toate condițiile 
pentru a îndeplini cu succes prevede
rile planului cincinal privind crește
rea producției industriale, a produc
tivității muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale, ridicarea eficienței eco
nomice în general.

In agricultură, cu toate că în acest 
an condițiile climaterice nu au fost 
dintre cele mai favorabile, am obți
nut o creștere simțitoare a producției 
— cea mai mare din istoria țării. Ș-au 
obținut rezultate bune și în celelalte^ 
ramuri ale economiei naționale. A 
continuat să se dezvolte cu succes ac
tivitatea științifică, de învățămînt, 
cultural-educativă. Toate acestea au 
dus la creșterea venitului național cu 
circa 10,5 Ia sută și, pe această bază, 
s-a asigurat realizarea măsurilor de 
ridicare a veniturilor oamenilor mun

cii. Totodată, ca urmare a recoltei 
bune și a măsurilor luate de Comite
tul Politic Executiv, s-a obținut îm
bunătățirea simțitoare a aprovizionă
rii populației cu produse agroalimen- 
tare și industriale.

Putem aprecia, deci, că încheiem 
primul an -ah cincinalului cu rezultate 
bune în toate domeniile de activitate. 
Aceste realizări demonstrează cu pu
tere justețea prevederilor planului 
cincinal, a politicii partidului nos
tru, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea privind continuarea dezvoltă
rii în ritm înalt a economiei naționa
le și alocarea unei părți însemnate, 
reprezentînd circa o treime din veni
tul național, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială. Aceasta asigură în
făptuirea cu succes a Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru popor.

Tot ceea ce am realizat este rezul
tatul muncii entuziaste a minunatei 
noastre clase muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, care înfăptuiesc neabătut poli
tica internă și externă a partidului și 
statului nostru.

Doresc să menționez cu satisfacție 
activitatea multilaterală desfășurată 
de organele și organizațiile de partid 
în îndeplinirea rolului lor de unire a 
eforturilor oamenilor muncii din toate 
sectoarele. Această activitate multila
terală a comuniștilor, a organizațiilor 
și organelor de partid, a organelor 
statului nostru socialist, a asigurat 
obținerea rezultatelor pe care le-am 
menționat.

Putem spune că rezultatele obținu
te în acest an atestă cu putere creș
terea continuă a forței partidului nos
tru, a capacității sale , organizatorice, 
a rolului său conducător in toate sec
toarele vieții economico-sociale.

Partidul nostru a desfășurat o in
tensă activitate pentru perfecționarea 
continuă a conducerii tuturor sectoa

O zi memorabila în istorie, o sărbătoare în 
inimi și conștiințe. Ziua Republicii ne află de 
fiecare dată în prag de an nou, tot așa cum, de 
fiecare dată în anii noștri noi, sărbătorile pa
triei ne-au găsit cu fața spre noi și spre izbîn- 
zile și bucuriile noastre, in prag de bilanț. Ani
versare căreia, in acest an, i-a premers și se 
continuă, cu un nume sărbătoresc de capodo
peră. festivalul „Cintarea României". Fericită, 
solidară expresie, simbioză a ideilor de muncă 
și creație, reper al înseși stării și poziției noas
tre de simțire astăzi, cînd încheiem primul an al 
cincinalului și-l întimpinăm, ne-am pregătit pen
tru aceasta. îl întimpinăm pe cel de al doilea.

Proclamarea Republicii, unul dintre marile acte 
ale istoriei noastre contemporane, petrecut acum 
douăzeci și nouă de ani, in acel memorabil sfîr- 
șit de decembrie, a încununat nu numai o as
pirație largă, de masă, care-și trăgea sevele 
adinei și râzbătea cu cea mai mare vigoare 
incă la jumătatea secolului trecut, prin acea 
pilduitoare pleiadă a revoluționarilor de la 1848, 
ci și o lungă și neînfricată luptă, drumul însuși 
pe care, in numele intereselor și pentru cauza 
întregului popor, partidul comunist l-a deschis 
țării, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate 
și progres. Se sfîrșea nu un an atunci, în acel 
30 Decembrie 1947, și nu un an nou, obișnuit 
avea să înceapă curind. ci o întreagă epocă. 
Văzută ca necesitate, gindită și simțită in dia

lectica însăși a mersului nostru înainte, procla
marea Republicii era una din acele cuceriri fără 
de care ar fi suferit și s-ar fi aminat însăși apli
carea ideii de democrație. Ultima citadelă a 
claselor dominante s-a zguduit și a abdicat în 
fața voinței maselor, poporul, condus de partid, 
a devenit suveran. Stăpin pe sine și pe destinele 
sale, intr-o patrie care-și lumina din adine ori
zonturile, pentru ca in stema ei să lumineze și 
inimi apoi, să facă, din bogățiile și frumusețile 
ei, un simbol etern al muncii și al creației. Acel 
act revoluționar de la 30 Decembrie avea să-și 
trimită și să-și întărească prin timp implicațiile 
in tot ceea ce, politic, economic și social, se 
materializa cu mai mare vigoare și sete de per
fecțiune. Țara și oamenii săi au străbătut un 
amplu proces de dezvoltare, s-a consolidat o 
economie puternică, în plin avint, s-au afirmat 
și se dezvoltă cultura și arta socialistă, știința și 
tehnica, s-au construit și se construiesc orașe,

se dezvoltă și se urbanizează satele, se in
vestește in om și in condiția sa, conștiința ideii 
de progres și civilizație ca și a muncii pline de 
abnegație pentru înfăptuirea acesteia stăpinește 
azi sufietul și mintea tuturor generațiilor. In- 
tr-o unitate de crez și voință care se adaugă 
valorilor înseși ale țării și le confirmă ca pe un 
patrimoniu în răspunderea tuturor. Acasă, ca și 
in lume, România, Republica Socialistă Româ
nia se prezintă in cea mai clară lumină a sa. 
Bogatul bilanț al cincinalului trecut, înfăptuit 
înainte de vreme, a creat premisa asumării unor 
răspunderi și obiective sporite. Programul elabo
rat și adoptat de Congresul al Xi-lea al partidu
lui a jalonat, in domeniile dezvoltării economi- 
co-sociale toate marile direcții de acțiune. Ei 
este un studiu al viitorului însuși, așa cum va fi 
acesta construit și dimensionat la scara unui e- 
fort de maximă eficiență și transformat pe zi ce 
trece in fapt cotidian ; programul este in același 
timp și una din evidențele noastre cele mai 
semnificative, raportul de echilibru intre ceea ce 
ne propunem și înfăptuim.

Acest an, al douăzeci și nouălea din munca 
și viața Republicii, primul din etapa ce o tra
versăm și pe care, in limbajul deja consacrat de 
cifre și fapte, o numim cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, anul unu cum l-am mai putea 
numi, adică anul care să ne plaseze pe treptele 
celei mai puternice eficiențe și al aplicării celor 
mai noi cuceriri ale gindirii și creației u- 
mane, acest an, al douăzeci și nouălea, poartă 
în el încărcătura de preț a unor evenimente 
deosebite. Vedem înscrise pe agenda sa Con
gresul educației politice și al culturii socialiste, 
plenare ale C.C. al P.C.R., vizite de lucru ale 
secretarului general al partidului, consfătuiri eu 
specialiști și cadre din cele mai diverse domenii. 
Cu marea sa bogăție de idei și perma
nentul indemn la acțiune, așa cum ne-a obișnuit 
și ne conduce, in fruntea partidului și statu
lui, puternica personalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa neîntreruptă și-au pus 
pecetea pe toate aceste evenimente, tot ce s-a 
realizat este inconfundabil legat de cugetul și 
exemplul său. Stă mărturie pentru aceasta însăși 
prezența sa la inaugurarea celor dinții obiective

A. I. ZAINESCU
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relor de activitate, a cadrului organi
zatoric de participare a maselor largi 
la conducerea societății, de dezvbltare 
continuă a democrației socialiste. 
Acum, la sfîrșitul anului, pentru mi
nunatele rezultate obținute în toate 
domeniile de activitate, adresez, in 
numele Comitetului Central al parti
dului, al Consiliului de Stat și guver
nului, precum și al meu personal, cele 
mai calde felicitări tuturor oamenilor 
muncii, tuturor comuniștilor și orga
nizațiilor de partid și le urez noi și 
noi succese în munca închinată cau

zei socialismului și comunismului în 
România. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,

Sint cunoscute prevederile planului 
de dezvoltare economico-socială pe 
1977. In conformitate cu aceste pre
vederi, producția industrială va trebui 
să crească într-un ritm de circa 10 la 
sută față de 1976. In mod deosebit, în

(Continuare in paginile II—III)
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

în ziua de 29 decembrie s-au 
desfășurat în plen lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a celei de-a 
Vil-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Deputății și invitații au salu
tat cu îndelungi și puternice a- 
plauze sosirea in sală, in lojile 
oficiale, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Manea 
Măriescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Din- 
ca. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe O- 
prea. Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin. Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec.

în sală se aflau membri su
pleant) ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii sint pre- 
zenți în calitate de invitați 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și

artistice, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Ședința înaltului for legisla
tiv al țării a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat completarea ordinii de 
zi a sesiunii și desfășurarea lu
crărilor actualei ședințe în ur
mătoarea succesiune :

1. Validarea alegerii tovară
șului Mihai Marina, deputat în 
circumscripția electorală nr. 9 
Huedin, județul Cluj.

2. Depunerea jurămîntului de 
credință și devotament față de 
Republica Socialistă România 
de un deputat și un membru al 
Consiliului de Stat.

3. Proiectul legii retribuirii 
muncii in unitățile agricole coo
peratiste.

4. Proiectul legii privind or
ganizarea producției de legume 
și cartofi, precum și valorifi
carea legumelor, cartofilor și 
fructelor.

5. Proiectele de legi pentru

aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat..

6. Modificări în componența, 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

De asemenea, deputății au a- 
doptat propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale ca Pro
iectul de lege privind calitatea 
produselor să fie supus Marii. 
Adunări Naționale spre dezba
tere și adoptare în sesiunea ur
mătoare, pentru a se asigura 
comisiilor permanente de spe
cialitate timpul necesar pentru 
studierea amănunțită a preve
derilor acestui proiect.

Trecîndu-se la ordinea de zi 
deputății au votat validarea a- 
legerii tovarășului Mihai Ma 
rina ca deputat în circumscripții- 
electorală nr. 9. Huedin, județu.'; 
Cluj. Deputatul validat, precum 
și tovarășul Gheorghe Tănase. 
ales membru al Consiliului de 
Stat la precedenta ședință a ac
tualei sesiuni, au depus jură- 
mîntul de credință și devota
ment față de Republica Socia
listă România.

în continuare, din împuterni-
(Continuare in pag. a Vll~a)
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cursul anului viitor trebuie să obținem o 
creștere maî substanțială a nivelului teh
nic și calitativ al întregii noastre indus
trii. Un accent deosebit va trebui să pu
nem pe asimilarea și introducerea rapidă 
în producție a rezultatelor cercetărilor 
științifice, â noilor tehnologii și a produ
selor cu caracteristici tehnico-calitative 
și economice superioare. De asemenea, 
va trebui *ă  asigurăm realizarea măsuri
lor cu privire la reducerea consumuri'or 
de materii prime și materiale, de com
bustibil. in toate sectoarele de activitate. 
După cum vă este cunoscut, in cursul a- 
nului viitor prețul petrolului va spori cu 
10—15 la sută. în mod corespunzător, se 
impun măsuri serioase pentru reducerea 
consumului de combustibil și energie cu 
cel puțin 10—15 la sută față de prevede
rile actuale din plan, precum și pentru o 
valorificare superioară a petrolului și ga
zelor. Numai astfel vom putea evita ma
jorarea prețului energiei și produselor 
petroliere. Cred că nu este necesar să in
sist mai mult asupra acestui lucru. Avem 
încă rezerve mari de reducere a acestor 
consumuri și se impune ca toate organi
zațiile de partid din întreprinderi și uni
tăți economico-sociale. toate organizațiile 
de partid comunale, orășenești, comite
tele județene de partid, desigur conduce
rile unităților economico-sociale. consi
liile populare de toate gradele, conduce
rile ministerelor să stabilească de îndată 
măsuri concrete in această direcție.

O atenție deosebită va trebui să acor
dăm creșterii intr-un ritm mai rapid a 
productivității muncii, pe calea mecani
zării și automatizării proceselor de pro
ducție, a unei mai bune organizări a 
producției și muncii, in scopul folosirii 
mai raționale a resurselor materiale și 
forței de muncă de care dispune societa
tea noastră. Trebuie să facem in așa fel 
incit anul viitor să obținem o creștere cu 
mult mai mare a productivității muncii 
decît prevede planul. Dealtfel. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit un șir de mă
suri in vederea desfășurării unei activi
tăți organizate — incepind de la minis
tere și pînă Ia fiecare unitate economico- 
socială — pentru creșterea mai accentu
ată a productivității muncii. Se înțelege 
că este de datoria fiecărei organizații de 
partid, a comitetelor județene de a acțio
na în, mod concret — așa cum au făcut 
numeroase organizații de partid anul a- 
cesta — pentru realizarea acestui obiec
tiv important.

Toate măsurile de reducere a cheltuie
lilor materiale, de creștere a productivi
tății muncii trebuie să se reflecte într-o 
sporire mai accentuată a venitului net. 
a venitului național, în «enera! a avuției 
naționale. Aceasta va permite creșterea 
mai rapidă a forței economice a patriei, 
crearea unor po^inHtăti^ su^lbvsntere 
atit pentru ckzvoliaroa forțelorr de- ^pro
ducție. cit și pentru ridicarea nivelului 
de trai, material si spiritual, a! întregu
lui nostru popor.

As dori, de asemenea, să subliniez ne
cesitatea ca în 1977 să se acorde o aten
ție mai mare decît in anul pe care il 
încheiem activității de comerț exterior. 
Așa cum a reieșit din discuțiile purtate 
in aceste zile, există serioase rămîneri 
în urmă în realizarea exporturilor — 
ceea ce. desigur, nu poate avea decit re
zultate negative asupra dezvoltării noas
tre economice. Sînt necesare, de aceea, 
măsuri hotărîte atit din partea ministe
relor. a organelor centrale, a Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, cit si a orga
nizațiilor și întreprinderilor de comerț 
exterior. în vederea realizării in între
gime și în mod ritmic a exporturilor. De 
asemenea, trebuie realizate sarcinile sta
bilite pentru asigurarea la timp a im
porturilor prevăzute în plan, in vederea 
desfășurării normale a activității de pro
ducție. Cred că nu este necesar să mă 
opresc mai mult asupra acestei proble
me. Atrag numai atenția comitetelor ju
dețene de partid, ministerelor și organe
lor centrale că sarcinile stabilite de Co
mitetul Central cu privire la activitatea 
de comerț exterior trebuie să constituie 
o preocupare permanentă, de zi cu zi. a 
tuturor comuniștilor, a tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, a organelor 
de stat, a tuturor oamenilor muncii.

In domeniul investițiilor, planul pe 
anul 1977 pune sarcini deosebit de mari.

la aceasta adăugîndu-se și unele nerea- 
lizări din cursul anului Pe care îl în
cheiem.

Pentru a simplifica activitatea și a 
asigura realizarea la timp a proiectelor 
de execuție a investițiilor. Comitelui Po
litic Executiv a adoptat măsuri de elimi
nare a studiilor tehnico-economice și 
realizare a investițiilor și celorlalte acti
vități pe bază de note-comandă și de 
proiecte de execuție. Avem in vedere, 
prin aceasta, o accentuare a participării 
nemijlocite a cadrelor din aceste sec
toare in procesul de producție, o îmbu
nată îi re a asistenței tehnice pentru rea
lizarea noilor mașini și utilaje, a noilor 
lucrări de construcții-montaj. reducerea 
la minimum necesar a lucrărilor de do
cumentație și proiectare. Va trebui ca 
toate aceste măsuri să se reflecte. încă 
de ia începutul anului, in îmbunătățirea 
activității din acest domeniu, in partici
parea mai intensă a cadrelor ia activi
tatea direct productivă.

Sini necesare măsuri serioase pentru 
realizarea la timp si darea in producție 
la termenul planificat a tuturor capaci
tăților de producție, inclusiv a restante
lor din anul 1976. Doresc să vă infor
mez că s-au stabilit măsuri, in principa
lele sectoare de activitate, in vederea li
chidării răminerilor in urmă, astfel ca 
in cursul anului 1977 sâ putem intra 
intr-un ritm normal de desfășurare a lu
crărilor de investiții, chiar să luăm un 
anumit avans.

samurilor materiale și cheltuieiitor in 
cadrul unor expoziții similare, să putem 
stabili ce trebuie introdus in anul viitor. 
Este necesar sâ acționăm in așa fel in
cit introducerea de normative și norme 
de consum, de standarde, să devină nu
o frină — cum s-a intimplat din păcate 
pini acum — ci un stimulent pentru per
fecționarea continuă a activității econo
mice. Normele, normativele, standardele 
stabilite au rolul de a stimula continuu 
găsirea căilor de reducere a consumuri
lor și cheltuielilor materiale, de perfec
ționare tehnică și calitativă a producției 
materiale și. pe această bază, de creș
tere a eficienței economice.

Ați vizitat astăzi expoziția industriei 
ușoare, in care au fost prezentate unele 
propuneri de reducere a consumurilor 
materiale și de îmbunătățire a calității. 
Și în acest domeniu ceea ce s-a făcut

constituie doar un început. Va trebui să 
acționăm in continuare pentru a obține 
noi îmbunătățiri, atit la acest minister 
cit șt in toate celelalte sectoare de acti
vitate.

După cum am mai menționat, pe baza 
rezultatelor obținute pină acum in redu
cerea consumurilor materiaie și a chel
tuielilor. apar posibilități suplimentare 
atit în ce privește dezvoltarea mai ra
pidă a unor sectoare și completarea unor 
locuri înguste, cit și începerea unor noi 
investiții in diferite domenii. Aceasta va 
permite obținerea unei producții supli
mentare in acest cincinal și. totodată, 
construirea a încă circa 160 000 de noi lo
cuințe. precum și alocarea unor fonduri 
însemnate — de circa 10 miliarde lei — 
pentru creșterea mai accentuată a veni- 
larilor oamenilor muncii.

A vi nd in vedere că aceste probleme 
au un rol determinant in realizarea pla
nului pe 1977 și, totodată, pentru între
gul cincinal, este necesar să luăm toate 
măsurile pentru a urmări îndeaproape, 
zi de zi. săptămină de săptămînă, reali
zarea in practică a măsurilor stabilite, 
intervenind din timp. eficient, acolo 
unde se constată neajunsuri, asigurind 
realizarea in intregime a sarcinilor tra
sate de partid. Aceste probleme trebuie 
să constituie preocuparea permanentă a 
tuturor organelor noastre de partid și de 
stat Mijloacele de propagandă, presa, ra
dioul si (deriziunea să pună in centrul 
preocupării lor realizarea acestor obiec
tive. să joace un rol organizatoric activ 
in mobilizarea tuturor oamenilor muncii.

In ce privește agricultura, trebuie să 
acționăm in așa fel incit prevederile pla
nului de stat pe 1977 să fie realizate în 
cele mai bune condițiuni. Pe drept cu- 
rir.t au fost menționate rezultatele obți
nute in 1976. In ciuda condițiilor clima
terice nu prea bune, cele mai multe ju
dețe au avut rezultate bune atit în pro
ducția vegetală cit și in creșterea ani
malelor și a producției animaliere. Aceas
ta demonstrează încă o dată că dispunem 
de mijloacele necesare pentru a îndeplini 
in bone condițiuni prevederile cincina
lului și in agricultură. Și aici, esențialul 
il constituie activitatea concretă, reali
zarea la timp și in bune condițiuni a 
lucrărilor agricole. Aceasta impune or
canelor agricole, consiliilor populare de 
la toate nivelurile, precum și orga
nelor si organizațiilor de partid 
ri a orde mai multă atenție înfăptuirii 

rarilor agricole in condiții optime, de 
o.’Ha’e superioară — incepind cu arătu
rile. cu pregătirea solului, cu asigurarea 
«emțntelor.

O atenție deosebită trebuie. acordată 
activității stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii, precum și secții
lor de mecanizare din întreprinde
rile agricole de stat. Doresc să atrag 
aientia că sint lipsuri serioase in cali
tatea lucrărilor executate de între
prinderile și secțiile de mecanizare. Se 
impun măsuri hotărîte pentru a se pune 
ordine desâvirșită in acest sector de acti
vitate. Să aplicăm principiul stabilit în 
legea retribuției potrivit căruia mecani
zatorii din întreprinderile de stat și din 
SJLA.-uri trebuie retribuiți în raport 
de producția realizată pe terenurile pc 
care le lucrează. Să lichidăm cu desă- 
virșire practica de a mai plăti numai 
pentru că s-au făcut arături sau pentru 
câ s-a semănat Lucrătorul de pe tractor, 
mecanizatorul trebuie să răspundă de 
toate lucrările — de Ia pregătirea tere- 
nuiui pină la stringerea și depozitarea 
recoltei — deci de realizarea producției. 
Veniturile lui trebuie să fie nemijlocit le
gate de rezultate, de producția obținută. 
Aceasta este valabil și pentru director, 
pentru inginerul-șef. pentru toți lucrăto
rii din S.M.A. și din secțiile de mecani
zare din întreprinderile agricole de stat.

Este necesar ca Ministerul Agriculturii, 
Academia agricolă, institutele sale, sta
țiunile experimentale și direcțiile agricole 
județene sâ acorde o atenție mai mare 
calității soiurilor de semințe, în confor
mitate cu condițiunile specifice fiecărei 
zone. Să se asigure realizarea însămînță- 
rilor la timp și densitatea optimă a plan
telor. Am mai discutat despre aceste pro
bleme. Pierdem suprafețe mari datorită 
băltirilor de apă. golurilor de pe terenu
rile insămințate, ca urmare a calității ne
corespunzătoare a lucrărilor efectuate de 
mecanizatori. La aceasta se adaugă pier
derile rezultate din densitățile reduse ale 
culturilor unor plante. După unele calcu
le, prin realizarea unor densități cores

punzătoare am putea obține o creștere 
a producției cu 30—40 la sută, iar Ia 
unele culturi chiar mai mult. Iată de ce 
este necesar ca Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare să stabilească pen
tru toate zonele țării și pentru toate cul
turile densitățile optime și să asigure 
realizarea acestora in practica agricolă, 
exercitind in acest scop un control sus
ținut. Plata executării lucrărilor agricole 
să fie. de asemenea, legată in viitor și de 
realizarea și menținerea acestor densități 
pină la recoltare.

M-am referit la toate acestea pentru a 
înțelege bine câ problema calității lucră
rilor agricole, inclusiv a densității, este 
esențială. Numai pe această cale vom 
putea realiza și depăși prevederile planu
lui cincinal.

Am menționat la ..Ziua recoltei**  rezul
tatele bune obținute de un șir de coope
rative agricole. Vă sînt cunoscute tutu
ror. Practic. în fiecare județ sînt între
prinderi agricole de stat și cooperatiste 
cu rezultate bune. Se impun însă măsuri 
pentru a generaliza aceste rezultate, pen
tru a asigura realizarea peste tot, la ni
vel calitativ corespunzător, a lucrărilor 
agricole.

Este necesar să se ia măsuri hotărîte 
pentru a strînge întreaga cantitate de 
porumb care se mai găsește pe cîmp și 
a o depozita în mod corespunzător. Acum 
vremea s-a răcit și nu se mai pot aduce 
nici un fel de justificări. Trebuie, de a- 
semenea, să se treacă la stringerea coce
nilor de porumb, care sînt luați în calcul 
la stabilirea bazei furajere și care con
stituie o parte însemnată a hranei ani
malelor. Totodată, trebuie asigurate, in
diferent de timp, toate arăturile adinei, 
punind astfel baze trainice recoltei anu
lui viitor.

Atrag atenția și la această consfătuire 
asupra necesității realizării întregului 
program privind producția legumicolă, 
asigurării în cadrul fiecărui județ, co
respunzător condițiunilor pedoclimatice, 
a producțiilor necesare și chiar a unor 
disponibilități pentru fondul central. Re
zultatele obținute de cîteva județe — așa 
cum s-a menționat aici — demonstrează 
că, practic, în fiecare județ se poate asi
gura cea mai mare parte a soiurilor de 
legume necesare. în afară de tomate, care 
în unele zone cresc mai greu, județele 
își pot asigura întregul necesar de legu
me și cartofi. în acest sens. Comitetul 
Politic Executiv a hotărît majorarea, a- 
proape dublarea, suprafețelor de solarii 
pentru acest cincinal. Această majorare, 
împreună cu serele stabilite pentru fie
care județ, va permite asigurarea legu
melor timpurii și deci soluționarea radi
cală a problemei producției legumicole, 
asigurarea în cele mai bune condițiuni 
a aprovizionării populației.

în ce privește zootehnia, prevederile 
planului pe 1977 sînt, de asemenea, mo
bilizatoare. Recent, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat noi măsuri cu pri
vire la creșterea accentuată a numărului 
vacilor de lapte pentru a se ajunge la 
circa 4 milioane în 1980. De asemenea, 
au fost adoptate măsuri privind creșterea 
producției de carne, pe baza sporirii greu
tății medii la tăiere a bovinelor, a mă
ririi numărului de porcine și de păsări 
pentru carne. Cred că vă sînt cunoscute 
aceste prevederi — nu doresc să mă opresc 
la ele. Atrag atenția că, pc această bază 
județele trebuie să stabilească măsurile 
necesare în fiecare unitate agricolă, în 
întreprinderile de stat și cooperativele 
de producție agricole, precum și la par
ticulari, în vederea înfăptuirii obiective
lor stabilite. Realizarea efectivelor pre
văzute pe fiecare an și pe întregul cin
cinal, Ia toate speciile de animale, tre
buie să constituie o preocupare perma
nentă a organizațiilor de partid, a orga
nelor agricole, a consiliilor populare co
munale, orășenești și județene și — cred 
că nu trebuie să mai insist — a Ministe
rului Agriculturii.

în același timp, realizarea planului 
impune măsuri ferme pentru buna orga
nizare a întregii activități în agricultură. 
Să se realizeze an de an programul de iri
gații și îmbunătățiri funciare, să se trea
că la organizarea și sistematizarea teri
toriilor fiecărei întreprinderi agricole de 
stat, ale fiecărei cooperative agricole, pe 
baza criteriilor ce vor fi stabilite de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimen
tare. în viitor, nu se vor mai începe lu
crări de irigații și îmbunătățiri funciare 
pînă nu va fi elaborat planul de sistema
tizare și organizare a teritoriului fiecă
rei unități agricole, a fiecărei comune. 
Este necesar ca, odată cu terminarea lu

crărilor de irigație și îmbunătățiri fun
ciare, să se asigure și organizarea cores
punzătoare a teritoriului.

Reamintesc, de asemenea, măsurile 
stabilite în viticultură și pomicultură, 
necesitatea asigurării materialului sădi- 
tor, a plantării in densități corespunză
toare a pomilor și viței de vie. Atrag în
deosebi atenția asupra sectorului pomicol, 
unde încă nu este asigurat întregul mate
rial săditor. Comitetele județene de 
partid, toate consiliile populare trebuie 
să ia măsuri pentru a-și asigura cu forțe 
proprii — desigur pe baza programului 
stabilit de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare — material săditor 
pentru suprafețele planificate pînă în 
1980. Am in vedere programul de reor
ganizare a plantațiilor, modernizare și 
îndesire a lor, precum și cantitatea de 
pomi necesară gospodăriilor populației. 
Este necesar să punem mai multă ordine 
in organizarea asociațiilor pomicole in- 
tercooperatiste mergînd spre concentra
rea producției. Totodată, să trecem și în 
sectorul particular, în zonele de deal și 
munte, la sistematizare, la realizarea de 
asolamente. la gruparea culturilor de 
pomi — acestea răminînd, desigur, în 
proprietatea cetățenilor, dar realizîndu-se 
o mai bună îngrijire a livezilor. Aș dori 
să reamintesc că este necesar să acordăm 
mai multă atenție formelor simple de aso
ciere a țăranilor din zonele de deal și 
munte pentru realizarea lucrărilor agri
cole. pentru înfăptuirea unor măsuri de 
creștere a producței. în general, acestui 
sector nu i s-a acordat atenția corespun
zătoare ; în zonele de deal și munte lip
sesc chiar o serie de mijloace de muncă 
— pluguri, mașini și altele. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
împreună cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini să întocmească un 
program concret pentru dotarea cetățe
nilor cu mașini și utilaje.

M-am referit mai pe larg la aceste 
cîteva aspecte din agricultură, decît Ia 
problemele industriei, ținînd seama de 
necesitatea de a obține rapid o îmbună
tățire substanțială a activității în acest 
domeniu. Dealtfel acesta a fost și unul 
din punctele la ordinea de zi a consfă
tuirii noastre.

în vederea asigurării condițiilor nece
sare realizării planului de creștere a pro
ducției agricole, se impun măsuri hotărîte 
pentru îmbunătățirea conducerii între
prinderilor de stat, a S.M.A.-urilor și co
operativelor agricole de producție. Este 
necesar să se dea o mai mare atenție 
bunei funcționări a consiliilor de condu
cere ale tuturor acestor unități. Doresc 
să atrag în mod deosebit atenția asupra 
activității consiliilor de r conducere din 
cooperative, a creșterii rolului adunări
lor generale. Să folosim adunările gene
rale care urmează sâ aibă loc la începu
tul anului, pregătirea Congresului coope
rativelor agricole de producție din pri
măvara acestui an pentru întări con
siliile de conducere, a le eompieta cu 
cei mai buni cooperatori care participă 
activ la procesul de producție. Să se a- 
tragă un număr mult mai mare de femei 
în consiliile de conducere, în funcții de 
conducere în cooperative, avind în ve
dere că femeile constituie marea majori
tate a forței de muncă din aceste unități.

In cadrul adunărilor generale să asi
gurăm dezbaterea temeinică a progra
melor de măsuri pe fiecare unitate, pe 
fiecare brigadă și echipă, în vederea în
deplinirii planului de creștere a produc
ției. Să se aibă în vedere că planurile fie
cărei unități, balanțele de venituri și chel
tuieli trebuie să fie echilibrate. Veniturile 
trebuie să asigure cel puțin acoperirea 
cheltuielilor de producțe, îndeosebi a 
cheltuielilor de forță de muncă. Nu se pot 
întocmi planuri de producție, planuri de 
venituri și cheltuieli care să nu aibă a- 
coperirea corespunzătoare in producția 
fiecărei unități. Anul 1977 trebuie să mar
cheze un salt calitativ în activitatea co
operativelor agricole de producție și din 
acest punct de vedere. Trebuie trecut la 
întocmirea unor asemenea planuri de 
producție care să asigure, în cel mai 
scurt timp, obținerea de venituri. Desi
gur. statul va acorda credite pentru ac
tivități productive, dar e necesar ca în 
fiecare cooperativă să fie luate măsuri 
de organizare a producției astfel incit 
din primul an să se asigure venituri co
respunzătoare. In zonele de deal și mun
te trebuie studiată problema realizării 
unor plantații care să dea producții ra
pide și să se pună un mai mare accent 
pe creșterea animalelor.

în conformitate cu prevederile Legii 

retribuției în cooperativele agricole de 
producție. — ce urmează a fi adoptată în 
aceste zile de Marea Adunare Națională 
— in viitor nu se va mai putea 
apela Ia credite de Ia stat pentru 
retribuția muncii, decît în cazuri deo
sebite, în cazuri de calamități. Iată 
de ce trebuie să fie luate măsuri se
rioase pentru echilibrarea planurilor de 
producție și, pe această bază, a venituri
lor și cheltuielilor, incepind din anul 
1977. Să fie bine înțeles că nimeni nu 
poate consuma mai mult decît produce, 
nimeni nu poate trăi fără muncă sau pe 
baza muncii altora. Acest principiu se 
aplică în toate sectoarele de activitate.

în cooperativele care dispun de supra
fețe mai mici de teren, planul de pro
ducție și balanța de venituri să fie 
astfel întocmite incit forța de muncă 
disponibilă să fie folosită in alte dome
nii de activitate, unde există cerințe. Se 
va asigura astfel completarea venituri
lor, dar ca urmare a participării efec
tive la muncă. Acest lucru trebuie să-1 
discutăm cu toți membrii de partid, cu 
toți cooperatorii și, totodată, să acționăm 
cu hotărire pentru înfăptuirea în viață a 
acestor măsuri.

Atrag încă o dată atenția asupra nece
sității bunei funcționări a consiliilor de 
conducere, a adunărilor generale, asupra 
participării tuturor membrilor coopera
tivelor la conducerea activității econo
mice — aceasta fiind o cerință esențială 
a democrației cooperatiste, a întăririi e- 
conomice a cooperativelor.

Tinînd seama de experiența de pină 
acum, apare necesară perfecționarea ac
tivității consiliilor intercooperatiste. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a stabilit un șir de măsuri pentru buna 
organizare a acestor consilii, pentru 
creșterea rolului lor în îndrumarea și 
planificarea producției în cooperativele 
componente, în specializarea producției, 
în organizarea de ferme și asociații in
tercooperatiste, în creșterea animalelor, 
în legumicultură. pomicultură, zootehnie 
și alte domenii. în același timp, va tre
bui să se treacă hotărît la dezvoltarea 
unor activități de prelucrare industrială 
sau de preindustrializare a producției a- 
gricole, precum și Ia alte activități cu 
caracter industrial, pentru a se asigura 
creșterea rapidă a forței economice a 
cooperativelor de pe cuprinsul fiecărui 
consiliu intercooperatist și, pe această 
bază, sporirea veniturilor membrilor 
cooperatori.

Este necesar ca, în cursul anului vii
tor, să se treacă în fiecare județ la dez
voltarea unor consilii intercooperatiste 
model — ca să spun așa —, organizate în 
conformitate cu prevederile statutului și 
cu hotărîrile Comitetului Politic Execu
tiv. Totodată, va trebui sporita preocu
parea pentru îmbunătățirea activității 
tuturor consiliilor intercooperatiste. ast
fel incit. în acest cincinal, să se poată 
ajunge la funcționarea lor corespunză
toare. Odată cu aceasta trebuie să acor
dăm — cum am mai subliniat — aten
ție dezvoltării diferitelor activități eco
nomice, industriale și de cooperare în 
producție între întreprinderile agricole 
de stat. S.M.A.-urî și alte unități de stat 
și cooperativele sau consiliile intercoope- 
ratiste.

Creșterea rolului consiliilor Intercoope
ratiste trebuie să se realizeze pe baza 
respectării riguroase a autonomiei fiecă
rei cooperative, care rămîne titulară de 
plan, primește direct planul de produc
ție și răspunde de realizarea lui. Planul 
de producție al consiliului intercoopera
tist va reprezenta însumarea planurilor 
cooperativelor care fac parte din consi
liu. al fermelor, asociațiilor intercoope
ratiste și al activităților cu caracter in
dustrial. Conducerea Consiliului inter
cooperatist răspunde pentru întreagă ac
tivitate în fața adunării generale a tu
turor cooperativelor de producție din 
componența sa.

Doresc să menționez că președinții tu
turor consiliilor intercooperatiste vor 
trebui să fie directorii stațiunilor de me
canizare a agriculturii. Trebuie să în
țelegem că, în fruntea S.M.A.-urilor și a 
consiliilor intercooperatiste se cer puse 
cadre care să asigure o condu
cere competentă — organizatorică, 
politică și profesională — de înaltă răs
pundere, în contextul unirii tuturor for
țelor care compun aceste consilii. Deci, 
trebuie să asigurăm în conducerea con
siliilor buni activiști de partid și de stat.

In mod corespunzător se impun mă
suri pentru o mai bună organizare a ac-

CIVILIZAȚIA SOCIALISTĂ — NORME ȘI VALORI
— Fenomenele sociale prin care 

se exprimă conținutul si dina
mica valorilor și normelor de 
edificare a civilizației noastre 
sint. fixate pe ideea de progres 
neîntrerupt și multilateral. Din 
punctul de vedere al experienței 
istorice, care considerați a fi 
semnificația unei asemenea rea
lități și în ce constă calitatea 
nouă, originală prin care se defi
nește sistemul de civilizație so
cialistă în raport de sistemele 
de civilizație anterioare ?

— în genere, se acceptă două 
coordonate esențiale, sintetice 
ale progresului secral-isțoric: pe 
de o parte *progresul  în domeniul 
bazei materiale a societății, res
pectiv dimensiunea tchnico-eco- 
nomică. iar pe de altă parte pro
gresul afirmat in sfera conștiin
ței umane.: respectiv dimensiu
nea morală, spirituală, axiologi
că. Practic, se obsețVă că aceste 
două coordonate/ in. societățile 
bazate pe exploatarea omului 
de către om s-aii aăsit întot
deauna . separate una de alta, 
intrind într-uh conflict reciproc 
și ireconciliabil. Prin natura 
scopurilor pe care și le asumă, 
a cauzelor economice; social^, 
politice . care-j justifică apariția 
imperioasă pâ scena istoriei o- 
menirii, socialismul ist propune 
să elimine 'din existența oame
nilor disjuncțîa intre progresul 
tehnico-ecoriomic $i căi moral, 
în felul acesta, prin resintetiza- 
rea celor două .dimensiuni ale. 
progresului, edificarea și ascen
siunea civilizației socialiste ca
pătă un calificativ autentic 
uman, prin uman înțelegind toc
mai această conjuncție. Cadrul 
structurai și instituțional pe 
care-1 instaurează revoluția so
cialistă. in primul rind in pla
nul economic, al proprietății, 
face posibilă fixarea unor fina

lități acționale noi. polarizate în 
jurul idealului comunist care 
orientează omul spre înflorirea 
maximală a valorilor materiale 
și spirituale, de bunăstare ma
terială și perfecțiune morală.

Mi-aș îngădui o metaforă. E- 
goismul zoologic cu care omul 
a venit pe lume a găsit un te
ren extrem de prielnic pentru 
proliferarea sa în condițiile so
cietății exploatatoare care. in 
temeiul său economic, al priva- 
tivitâtii. l-a incitat pas cu pas.

PROGRES
provoGindu-i. oferindu-i tenta
ția egoismului. Susținut de 
structuri și instituții economice, 
politice, ideologice, egoismul a 
reprezentat nucleul in jurul 
căruia s-a constituit sistemul de 
valori și norme individuâlist- 
concurențial. Fără doar și poa
te. el a stimulat intr-o anumită 
măsură progresul tehnîco-eco- 
nomic; în același timp insă a 
generat conflictele sociale. în
tre clase. între indivizi. între 
grupe umane etc. Așadar, co
relații! inevitabil al progresului 
tehnic în civilizația fundamenta
tă pe discriminarea interumană 
a fost dezumanizarea, deteriora
rea relațiilor interumane. Isto
ria este plină de exemple de 
acest gen. exemple la îndemîna 
fiecăruia. Important este să ob
servăm că civilizația socialistă, 
prin noua formulă socio-econo- 
mică pe care o realizează, zăgă- 
zuiește acest egoism, creează po
sibilitatea de îndiguire structura
lă și instituțională a egoismului.

— V-aș invita acum să vă re

feriți la expresiile concrete ale 
promovării progresului in civi
lizația socialistă. Cu alte cuvin
te. care sint mijloacele de în
făptuire a devenirii noastre as
cendente ?

— Continuind ideea departa
jării istorice a civilizației socia
liste de celelalte sisteme de civi
lizație. noi situăm în prim-pla- 
nul edificării noii societăți comu
nicarea și solidaritatea umană, 
ducind o luptă necruțătoare îm
potriva egoismului. Aș remarca

TEHNIC
Convorbire cu conf. univ. dr. Ion Aluaș,

de la Universitatea din Cluj-Napoca

în suita condițiilor fundamentale 
care afirmă această reevaluare 
radicală a condiției umane noul 
tip de organizare a muncii. As
tăzi colectivul a devenit unita
tea dintre proprietar-producă- 
tor-decizionar-consumator în te
meiul proprietății socialist? și al 
întregului ansamblu' de Struc
turi'sociale izvorit din acest tip 
de proprietate. Distanțele mari 
sociale, economice, politice și 
moralfe pe 'care le așezau între 
oameni, vechile societăți exploa
tatoare cu constelația valorică a 
individualismului neînfrinat sint 
metodic și perseverent reduse, 
diminuate prin strategia genera
lă a partidului de formare a noii 
civilizații, strategie caracterizată 
de principiul plurivalent al omo
genizării. Aceasta înseamnă ega
litatea de fond a condițiilor de 
muncă, de viață, apropierea po

zițiilor economice, sociale ale 
indivizilor, difuzarea valorilor, 
în mod egal, in toate zonele spa
țiului național.

— Este îndeobște recunoscut că 
modalitatea de exercitare a pu
terii politice in societate consti
tuie unul din indicatorii de baza 
ai progresutui Cum se reflectă 
aceasta in civilizația socialistă ?

— Adincirea democrației so
cialiste prin permanenta îmbo
gățire a șanselor, a posibilități
lor reale pe care noul cadru 
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structural le conferă exercitării 
democratice a puterii este un in
dicator elocvent al superiorității 
modalității de promovare a pro
gresului istoric în civilizația so
cialistă. Politica partidului și 
statului nostru in această pri
vință se ilustrează prin efortul 
constant dedicat atragerii mem
brilor ’societății la exercitarea 
responsabilităților de conducere 
in micro și macro colective 
umane. în acest context, aș vrea 
să subliniez îndeosebi preocupa
rea pentru menținerea actelor 
de conducere și decizie la scara 
întregului popor, la un nivel 
înalt de dinamism a formelor 
participative in toate comparti
mentele vieții sociale. în unită
țile de muncă de bază — uzina, 
C.A.P., șantier etc. Rațiunea a- 
cestei preocupări este- legitima
tă de faptul că tocmai în aces

te unități omul învață cel mai 
bine statutul de cetățean activ, 
participînd la pregătirea și lua
rea unor decizii față de care 
este obligat și îndreptățit să-și 
asume o răspundere politică ce 
se cere argumentată la nivelul 
actului cotidian de muncă și via
ță.

— La începutul discuției noas
tre ați afirmat că devenirea con
științei umane, morale, consti
tuie o dimensiune fundamentală 
a progresului. Ce aduce nou în 

acest sens procesul de făurire a 
civilizației socialiste ?

— Ar trebui șă avem în ve
dere planul subiectiv al valori
lor, normelor, aspirațiilor sudate 
prin plasma convingerilor, cit și 
planul obiectiv, cei comporta
mental, acționai. Pe noi ne in
teresează, mă gîndesc la educa
ția oamenilor în spiritul idealu
lui comunist de viață, finaliza
rea universului moral, spiritual, 
intr-un comportament, acțiune, 
care să amelioreze atit raportu
rile dintre indivizi, cit și rapor
turile sociale privite la scara în
tregii societăți. Valoarea decisivă 
morală a civilizației socialiste 
este dată de solidaritatea uma
nă. Ea este afirmată de dezvol
tarea complexului științific 
uman bio-psiho-social prin ex
primarea liberă a omenescului 
din individ. Acest imperativ este 
intim legat și determinat de fap
tul că în concepția noastră îna
inte de toate omul și viața lui 
reprezintă valoarea supremă, în 
și prin el se pot realiza toate 

valorile reclamate de esența ci
vilizației socialiste. De aceea, 
măsurile economice, politice, 
ideologice, cultural-educative 
c^re se iau la noi în țară — în
tre altele cele care urmăresc a- 
sigurarea societății Ia un nivel 
tehnic de producție remarcabil — 
favorizează lărgirea spațiului 
existențial de creație, luind în 
considerație maximizarea ființă
rii umane drept condiție esen
țială a înfloririi valorilor la care 
aspirăm. Situat într-o asemenea 
perspectivă, de dinamism. în
noire. progresul civilizației noas
tre capătă un profund sens re
voluționar prin orientarea deli
berată și consecventă spre per
fecțiune și autoperfecțiune, con
fruntarea cu noul, eliminarea 
vechiului.

înainte de a încheia, aș dori 
să mai subliniez un lucru. Vor
bind despre progresul civiliza
ției socialiste, despre mijloace
le sale de realizare, ni se impu
ne calitatea lor revoluționară, 
multilaterală, permanentă, în 
contextul unui efort conștient 
în care se află integrați cu mo
dul de gindire, cu sensibilitatea, 
cu fapta de muncă și de viață, 
toți membrii societății. Din a- 
cest motiv progresul nostru com
portă un caracter unitar, orga
nic, în care dispar vechile anta
gonisme între factorul tehnic și 
factorul moral, intre factorul 
politic și factorul etic, diferitele 
secvențe ale devenirii sociale a- 
flîndu-se convergent plasate în 
aceeași unică direcție de mișca
re — perfecționarea calitativă, 
maximizarea reală, efectivă, ă 
tuturor posibilităților de cate 
dispunem, spre satisfacerea ne
cesităților raționale de existen^- 
ță ale omului, de împlinire a 
unei personalități umane.

TRAIAN GANJU

Inscripție 
pe o „floare de bronz66

Dintre sutele de chipuri 
tinere "pe care retina ochiu
lui le retine proaspete în 
memoria sa, m-am oprit a- 
supra unuia . singur. Deci, 
din cele cîteva sute de chi
puri surprinse anul acesta în 
diverse ipostaze ale actului 
prodigios al muncii m-am 
oprit asupra lui Ionel Pân
dele, metalurg, turnător în 
neferoase la Șantierul naval 
Galați. Pe ceilalți i-am lă
sat, deliberat, in penumbra 
amintirilor, reușind astfel 
să mă aflu față in fată, aici, 
acum, chiar în clipa în care 
aștern, aceste cuvinte, cu 
acel tînăr înalt, bine făcut, 
îmbrăcat într-o salopetă 
roasă în coate și genunchi, 
înfășurat într-o fișie iată din 
piele, pavăză in fata flăcă
rilor, chip încordat, aidoma 
unui Hefaîstos modern. 
Alături — ceilalți șapte co
echipieri din tura meșteru
lui Dumitru Teodoru.

Trăiesc acum, din nou, 
clipă de clipă, acea zi de 
excepție. urmare a unei 
nopți rare, de pomină. A- 
tunci, în maî, într-o zi și 
într-o noapte. cîteva zile 
după Armindeni, a fost tur
nată cea mai mare piesă de 
neferoase din țară — elicea 
pentru cargoul de 55 000 tdw. 
Rețeta :— un amestec special 
din cupru, zinc, aluminiu, 
bronz — a fost concepută de 
un tînăr inginer metalurg, 
Mircea Roibu. La ora șase 
dimineața a început elabo

rarea șarjelor. Patru ore mai 
tirziu începeau pregătirile 
pentru turnare. Groapa fu
sese săpată cu o lună îna
inte in curtea șantierului. 
Miezuirea era impecabil fă
cută. Opt oameni se pregă
teau să intre în acea stare 
specifică întîlnirii cu marile 
tensiuni fizice și psihice. 
Metalurgiștii erau aidoma 
piloților de încercare. La 
zece, zece și cîteva minute 
a început turnarea, Oamenii 
nu-și mai amintesc sau nu 
vor să-și mai amintească, 
din modestie desigur. încor
darea ce a insoțit evenimen
tul.

I-am reîntîlnit la termi
nare. Intre timp, soarele fă
cuse o călătorie pe cer : se 
afla în amiaza celei de-a 
doua zile.' Ionel Pândele se 
descotorosise de pielea ve
che și de bluza salopetei, a 
adus o sîrmă de inox din 
atelier și, sub o căldură to
ropitoare. i-a semnat. pe 
una din petalele incandes
cente. pe toți cei care lucra
seră la „închisul" și „calo- 
tatul“ elicei-. Onț nume ie
șite pentru o clină dint,r-un 
nobil anonimat, opt inscrip
ții care s-au topit imediat în 
masa de metal fierbinte, 
confundmdu-se cu spectacu
loasa „floare de bronz", pie
să. care va primi, nu peste 
mult timp, botezul oceane
lor lumii.

P. PAVEL



CUVÎNTAREA TO VARĂȘULUI NICOLAECEAUSESCU
tivității uniunilor județene ale coopera
tivelor agricole de producție, precum și 
a Uniunii Naționale a cooperativelor 
agricole de producție, in conformitate cu 
hotăririle Comitetului Central al parti
dului. Cunoașteți aceste hotăriri, nu do
resc să insist asupra lor. Aceste orga
nisme trebuie să desfășoare o activitate 
mult mai intensă, de organizare și îndru
mare a activității consiliilor intercoope
ratiste, a consiliilor și adunărilor gene
rale din cooperative; ele trebuie să asi
gure desfășurarea corespunzătoare a în
tregii activități a milioanelor de coope
ratori. Este de înțeles că, în această 
muncă, ele trebuie să pornească de Ia 
realizarea planurilor de producție. Dar 
uniunile județene și Uniunea Națională 
nu sint organisme de specialitate; de pro
blemele de specialitate ale producției 
agricole se ocupă, purtind întreaga răs
pundere, Ministerul Agriculturii și orga
nele județene agricole. Uniunea Națională 
și uniunile județene au rolul — subliniez 
incă o dată — să asigure funcționarea 
normală a organelor de conducere din 
consilii intercooperatiste și din coopera
tive. precum și desfășurarea corespunză
toare a întregii activități organizatorice 
și politice, legată de realizarea planuri
lor de producție.

Acționind și ca organe de partid, aceste 
consilii vor trebui să lucreze în strînsă 
legătură cu instructorii teritoriali de 
partid care, de regulă, sînt repartizați pe 
fiecare consiliu intercooperatist. Vom 
căuta ca, în cadrul numărului de acti
viști pe care îi avem, să asigurăm în fie
care consiliu intercooperatist un instruc
tor al comitetului județean care să în
drume organizațiile de partid din coo
perativele și comunele de pe raza de 
activitate a consiliilor intercooperatiste, 
în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le 
.revin. Va trebui să analizăm în mod 
amănunțit consiliile intercooperatiste 
pentru a aduce îmbunătățirile ce se im
pun. printr-o mai bună grupare a unora 
— am îndeosebi în vedere consiliile com
puse din două sau trei cooperative —, su- 
punîndu-le, desigur, aprobării, astfel in
cit toate consiliile să fie puternice, via
bile, să poată asigura o bună activitate 
de producție, specializarea in diferite do
menii, creșterea rapidă a producției agri
cole.

Evident, realizarea tuturor acestor mă
suri privind creșterea producției agricole 
și îmbunătățirea activității consiliilor in
tercooperatiste, a cooperativelor în gene
ral, este nemijlocit legată de îmbunătă
țirea conducerii de către partid în agri
cultură. Am în vedere ridicarea nivelu
lui muncii organizațiilor de partid din 
cooperative, a organizațiilor de partid 
comunale și, desigur, o conducere mai 
activă din partea . comitetelor județene 
de partid.

Dispunem de forțe puternice in agri
cultură și avem tot ce este necesar pen
tru a asigura realizarea in bune condi- 
țiuni a sarcinilor stabilite, pentru creș
terea rapidă a producției in conformi
tate cu prevederile planului cincinal.

Stimați tovarăși,

In cadrul consfătuirii din aceste zile 
s-au discutat și problemele sistematizării 
orașelor și satelor, precum și problemele 
activității consiliilor populare. îndeosebi 
in legătură cu dezvoltarea industriei lo
cale. După cum se știe, s-a stabilit un 
șir de măsuri privind rețeaua de drumuri 
și străzi și sistematizarea orașelor și lo
calităților rurale? Dacă in orașe s-a ac
ționat în această direcție și avem unele 
rezultate pozitive — deși și aici mai sînt 
incă multe de făcut pentru realizarea 
prevederilor stabilite prin lege —, în lo
calitățile rurale, în sate și comune, sîn- 
tem abia la început. Nu toate județele 
au terminat elaborarea schițelor de sis
tematizare a comunelor și satelor. In 
multe cazuri se construiește incă în mod 
anarhic. Nu s-a trecut cu hotărire la 
aplicarea măsurilor privitoare Ia noile 
așezări orășenești agrar-industriale, la 
sistematizarea construcțiilor atît în ce 
privește înălțimea cit și așezarea terito
rială. Este necesar să se acționeze hotă- 
rit pentru realizarea tuturor prevederi
lor legii. Nu se mai poate admite conti
nuarea vechilor stări de lucruri I Fiecare 
consiliu popular comunal, consiliu popu
lar orășenesc și consiliu popular județean 
să acționeze cu toată fermitatea pentru 
respectarea legii în realizarea planurilor 
de sistematizare. Am stabilit să trans
formăm, pînă în 1980, un număr de cî- 

teva sute de comune în centre orășenești 
agroindustriale: totodată, trebuie să ne 
ocupăm și de dezvoltarea celorlalte co
mune care sînt centre ale consiliilor in
tercooperatiste, astfel ca toate să se dez
volte treptat și să devină orașe agroin
dustriale. Să ne ocupăm, de asemenea, 
și de restul comunelor și satelor, în așa 
fel, ca în fiecare an și in fiecare cincinal, 
în conformitate cu prevederile progra
mului elaborat de Congresul al XI-lea, 
să asigurăm dezvoltarea și ridicarea ni
velului localităților rurale. Să acționăm 
in mod organizat pentru ridicarea nive
lului vieții locuitorilor de la sate, asigu- 
rînd apropierea treptată a acestuia de ni
velul vieții orașelor.

In ce privește activitatea industriei lo
cale avem, fără îndoială, multe rezultate 
pozitive. Nu putem trece însă cu vede
rea faptul că există paralelisme, că mul
te din unitățile industriei locale lucrează 
cu consumuri mari de materii prime și 
cu eficiență economică mai redusă decît 
întreprinderile republicane similare. Mă 
așteptam ca tovarășii care au luat cuvîn- 
tul să fie ceva mai critici și autocritici, 
dezvăluind cu mai mult curaj lipsurile 
și neajunsurile industriei locale.

Este adevărat, nu în suficientă măsură 
ministerele își exercită atribuțiile în în
drumarea activității economice a in
dustriei locale din profilul lor. în 
viitor să se țină mai mult seama 
de faptul că industria locală tre
buie să se bazeze în primul rînd pe 
valorificarea superioară a resurselor de 
materii prime și materiale din cadrul ju
dețelor respective. Ea trebuie să dezvolte 
mai rapid artizanatul, precum și alte ac
tivități printr-o cooperare strînsă cu coo
perativele agricole de producție și coo
perația meșteșugărească.

In ce privește întreprinderile care se 
ocupă de produse ce intră și în sfera 
activității industriei republicane, se im
pune să luăm măsuri pentru ridicarea 
nivelului lor tehnic. Va trebui să aducem 
îmbunătățiri și în ce privește răspunde
rea ministerelor. Probabil va trebui ca 
întreprinderile industriei locale să reali
zeze o conlucrare mai strînsă cu între
prinderile republicane de pe teritoriul 
județului respectiv, funcționînd cu re
gim de secții sau fabrici ale întreprinde
rilor republicane, incadrîndu-se în pro
gramul de funcționare și organizare al 
acestora, rămînînd, eventual, din punct 
de vedere financiar, în subordinea con
siliilor populare județene. Esențial nu 
este in subordinea cui se află o între
prindere sau alta, ci dacă ea con
tribuie la dezvoltarea economică și so
cială a județului, dacă activitatea sa se 
caracterizează printr-un nivel tehnic și 
calitativ corespunzător, realizează o efi
ciență economică înaltă. Tot ceea ce se 
construiește în județ, indiferent de sub
ordonare. trebuie să ajute la dezvoltarea 
economico-socială a județului, să contri
buie la creșterea «• forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării. Preocuparea 
comitetului județean de partid, a consi
liului popular trebuie să fie nu de a 
menține neapărat în subordinea sa unele 
unități neeficiente, ci de a asigura dez
voltarea, în conformitate cu mijloacele 
și sarcinile stabilite de partid și guvern, 
a activității economice generale în județ. 
Trecerea unei unități sau alteia în sub
ordinea întreprinderilor republicane nu 
numai că nu dăunează dezvoltării eco- 
nomico-sociale a județului, ci, dimpo
trivă, asigură ridicarea mai rapidă a 
acestuia.

Vorbind despre consiliile populare ju
dețene. trebuie spus că mai este destul 
Ioc pentru îmbunătățirea activității lor. 
pentru creșterea rolului acestora în 
conducerea vieții economico-sociale, pen
tru o mai bună și promptă soluționare a 
problemelor complexe ale dezvoltării ora
șelor și satelor, ale bunei aprovizionări 
a populației, în general ale creșterii ca
lității vieții tuturor cetățenilor județului 
respectiv. In conformitate cu hotăririle 
și legile noastre, trebuie luate toate mă
surile pentru mai buna organizare a ac
tivității și creșterea rolului consiliilor 
populare in toate domeniile.

Stimați tovarăși.

Am lăsat mai spre sfîrșit problemele 
legate de activitatea consiliilor de con
trol muncitoresc, ținind seama că acest 
control trebuie să cuprindă toate sectoa
rele de activitate. Trebuie să se acționeze 
pentru organizarea unui control cit mai 
eficace în vederea prevenirii lipsurilor și 

neajunsurilor, descoperirii oricăror în
călcări ale hotăririlor și prevederilor le
gii, stabilirii unor măsuri eficiente de 
lichidare a lor și perfecționării întregii 
vieți economico-sociale. Avem, fără în
doială, o serie de rezultate bune în acti
vitatea organismelor noastre de control. 
Cu toate acestea, trebuie aduse și aici 
unele îmbunătățiri. Am în vedere, în pri
mul rînd, desfășurarea unei activități mai 
intense, mai sistematice din partea or
ganelor de control muncitoresc, a celor
lalte organisme de control de speciali
tate. Se impune o mai bună coordonare 
a controlului pentru evitarea paralelis
melor, pentru creșterea eficienței sale. 
Aceasta trebuie să se realizeze însă prin
tr-o coordonare corespunzătoare și o 
bună planificare, prin precizarea mai cla
ră a atribuțiilor diferitelor organisme 
ale controlului de specialitate, care tre
buie să joace în continuare un rol activ, 
chiar mai puternic — pe de o parte, iar, 
pe de altă parte, printr-o unificare a 
acelor domenii de control care au carac
ter similar sau foarte apropiat.

Consider că în ce privește controlul 
economic-financiar, nu se poate pune 
problema contopirii acestuia cu contro
lul muncitoresc. Trebuie să luăm măsuri 
pentru o bună funcționare a controlului 
financiar-bancar, care are răspunderi 
deosebit de mari în buna funcționare a 
sistemului financiar, a întregii activități 
economice. Sînt multe critici de adus, 
sînt multe lucruri de spus în legătură 
cu desfășurarea activității de control fi
nanciar, începînd de la unitățile de jos 
și pină sus. Este necesar să se acționeze 
cu fermitate pentru a se asigura o în
drumare concretă din partea controlului 
financiar-bancar. prevenirea oricăror în
călcări ale legii, descoperirea oricăror 
nereguli financiare.

In ce privește controlul prețurilor, cred 
că trebuie să pornim de la faptul că nu 
avem încă un control al formării prețu
rilor, că asistăm — mai cu seamă în do
meniul prețurilor de producție in secto
rul industrial — la o serie de fenomene 
negative. De aceea, în conformitate cu 
prevederile legilor, trebuie să stabilim 
măsuri pentru ca organismele de prețuri 
să acționeze cu mai multă eficiență. In 
viitor nici un fel de întreprindere să nu 
mai aibă dreptul să stabilească prețuri 
fără aprobarea organelor de prețuri și 
a organelor financiare! Este necesar să 
analizăm serios sistemul de formare a 
prețurilor, să stabilim un sistem cit mai 
precis care să împiedice orice încălcare 
a legilor în acest domeniu.

De asemenea, trebuie să precizăm mai 
bine atribuțiile consiliilor județene de 
control și ale celorlalte organisme, avînd 
în vedere că la comitetele județene mai 
avem și consilii de planificare, care au 
rolul de a se ocupa de toate problemele 
dezvoltării economice-sociale a județului 
— atit ale industriei locale cit și ale 
economiei în general, ale tuturor activi
tăților din județ. Tocmai de aceea con
sider necesar să se ia măsuri pentru o 
mai bună precizare a atribuțiunilor și 
rolului fiecărui organism județean, 
asigurîndu-se o eficiență sporită fiecă
ruia, o creștere a eficienței controlului 
in general.

Ținind seama de toate acestea va tre
bui ca — pe baza experienței de pină a- 
cum. a unor propuneri făcute în această 
consfătuire, precum și a altor sugestii — 
să se elaboreze măsuri de îmbunătățire 
a activității de control, a muncii tuturor 
organismelor cu caracter economic și de 
control din județe. Am în vedere creș
terea rolului acestora în întreaga noastră 
viață economică și socială — ca formă 
democratică a controlului maselor, a 
participării lor la conducerea societății.

Stimați tovarăși.

Discuțiile din aceste zile, ca, dealtfel, 
întreaga noastră activitate relevă cu pu
tere faptul că nu există sector sau dome
niu in care să nu se facă simțită și unde 
să nu fie necesară prezența comuniști
lor, a organizațiilor și organelor de 
partid. Mă așteptam, dealtfel, ca despre 
această problemă să se vorbească mai 
mult, ținind seama de faptul că consfă
tuirea a avut tocmai caracterul unui 
schimb de experiență cu privire la stilul 
și metodele de muncă ale comitetelor 
județene de partid. In toate domeniile, 
activitatea economico-socială se desfă
șoară nemijlocit cu participarea comu
niștilor. a organizațiilor de partid, sub 
conducerea organelor teritoriale de 

partid. Rezultatele bune sau lipsurile ce 
se manifestă într-un sector sau altul sînt, 
în aceiași timp, rezultate bune sau lipsuri 
în munca comuniștilor, a organizațiilor 
și organelor respective de partid. Iată de 
ce este necesar să tragem concluzii din 
cele discutate în aceste zile cu privire 
la perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor de 
partid.

Pe primul plan trebuie să punem sta
bilirea măsurilor organizatorice concrete 
în vederea îndeplinirii tuturor hotărîri- 
lor și a prevederilor legilor statului nos
tru. Avem hotăririle minunate adoptate 
de Congresul al XI-lea. avem Programul 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comunism. 
Dispunem de un plan cincinal al dezvol
tării economico-sociale a țării, cu preve
deri precise, avem programe concrete 
pentru un mare număr de ramuri și sub- 
ramuri de activitate. Acum, pe primul 
plan trebuie să stea adoptarea măsurilor 
practice care să ducă la realizarea lor in 
viață. în acest cadru se înscriu, dealtfel, 
și măsurile stabilite în toamna acestui 
an de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumului de materii pri
me și materiale, perfecționarea tehnolo
giilor, ieftinirea investițiilor și scăderea 
costurilor de producție.

In fiecare județ, în fiecare unitate e- 
conomică, de stat sau cooperatistă, în 
fiecare unitate de cercetare și învățămînt, 
în general în toate unitățile economico- 
sociale. va trebui să trecem la stabilirea 
de măsuri concrete care să asigure rea
lizarea. zi de zi, săptămînă de săptămînă, 
lună de lună, an de an, a prevederilor 
privind dezvoltarea societății noastre în 
acest cincinal. Am ținut să vizitați cele 
două expoziții tocmai pentru a înțelege 
că acest sistem de lucru trebuie să de
vină o practică curentă în activitatea 
noastră, a tuturor. Trebuie să punem ca
păt practicilor din trecut, să nu ne mai 
mulțumim cu luarea unor hotăriri, cu 
stabilirea unor directive, considerînd că 
prin aceasta s-a încheiat activitatea prac
tică. De abia odată cu aceasta trebuie să 
înceapă munca concretă, precizarea pînă 
la cele mai mici amănunte a ceea ce tre
buie făcut, urmărirea realizării în viață 
a măsurilor stabilite !

Ca să revin la problema reducerii 
cheltuielilor de investiții, cred că nu a 
fost an — nu numai din acest cincinal, 
dar și din cincinalul trecut — în care să 
nu discutăm despre necesitatea reducerii 
consumurilor materiale. Dar, aproape în 
nici un an nu s-a asigurat realizarea a- 
cestei sarcini. De aceea, am considerat 
acum necesar să stabilim și căile prin 
care să ajungem la reducerile respecti
ve. Ați văzut în expoziție că doar în 
cîteva săptămini s-au găsit soluții în 
multe domenii de activitate. Desigur, așa 
cum am mai precizat, aceasta nu e decît 
începutul. în acest fel trebuie să pro
cedăm in toate sectoarele. După ce sta
bilim concret soluțiile, trebuie să urmă
rim realizarea lor în practică. Aceasta 
înseamnă de fapt muncă de îndrumare, 
organizare și conducere concretă a vie
ții economico-sociale.

Pentru perfecționarea muncii de con
ducere va trebui să luăm măsuri în ve
derea unei mai bune repartizări a for
țelor. a oamenilor, a activului, a cadrelor 
de partid și de stat, corespunzător pre
gătirii și capacității lor profesionale, or
ganizatorice și politice. Să punem peste 
tot oameni in stare să realizeze sarcinile 
încredințate, să dea un sprijin puternic 
activității practice din sectoarele pe care 
le îndrumă și le conduc. Singurul crite
riu de apreciere a fiecărui activist de 
partid si de stat, a fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii trebuie să fie fe
lul în care iși îndeplinește răspunderile 
și obligațiile Ia locul de muncă încredin
țat.

Trebuie să acționăm cu hotărire în di
recția creșterii exigenței și spiritului de 
răspundere, a întăririi disciplinei în 
muncă! Să punem cu hotărire capăt a- 
buzului de ședințe de tot felul, abuzului 
de referate și note, care de care mai vo
luminoase. ce sustrag activul nostru, oa
menii muncii de la activitatea practică, 
de la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Vorbind de folosirea mai bună a for
țelor. de mai buna selecționare a cadre
lor. aș reaminti recenta hotărire a Comi
tetului Politic Executiv cu privire la pro
movarea femeilor în activitatea de 
partid. In conformitate cu această hotă
rire. la fiecare comitet județean urmează 
să avem o femeie secretar de partid, sau, 

mâi bine zis, cel puțin un secretar de 
partid, femeie, iar Ia fiecare comitet oră
șenesc, comunal, în toate comitetele și 
birourile de partid, cite un secretar, sau cel 
puțin cite un secretar adjunct, din rindul 
femeilor. Desigur, această hotărire trebuie 
înțeleasă în sensul de a acorda o atenție 
sporită promovării femeilor și în alte 
munci de conducere — ca secretar cu 
problemele organizatorice, cu problemele 
economice, cu problemele de propagan
dă, și, desigur, în calitate de prim-secre- 
tar și președinte al consiliului popular 
județean. Atrag atenția asupra acestei 
probleme pentru a nu se înțelege cumva 
că măsurile de promovare a femeilor se 
reduc numai la funcțiile precizate în a- 
ceastă hotărire. în general se impune să 
fie luate măsuri hotărîte pentru promo
varea mai activă a femeilor și în activi
tatea de stat, în toate domeniile, ținind 
seama că în procesul de producție ele 
reprezintă aproape 40 la sută în ansam
blul economiei naționale, în anumite ra
muri 70 pînă la 80 Ia sută, iar în indus
tria ușoară aproape 85 Ia sută.

Munca organelor de partid și de stat, 
a cadrelor de conducere, Ia toate nive
lurile, și cu atît mai mult a conduceri
lor de unități economice, de cercetare, 
învățămînt și altele, trebuie să se desfă
șoare nu în birou, ci acolo unde se ho
tărăște soarta producției, acordînd asis
tența de specialitate, îndrumarea nece
sară în soluționarea problemelor pe care 
le ridică producția și viața. Este de în
țeles că acest stil de muncă se impune 
cu atît mai mult conducerilor ministere
lor. cadrelor și activului central, care 
trebuie să-și desfășoare cea mai mare 
parte a activității jos, în unități, pentru 
soluționarea concretă a problemelor le
gate de îndeplinirea prevederilor planu
lui. Să fie bine înțeles faptul că toate 
problemele, de orice fel, trebuie să-și gă
sească soluționarea ; nu trebuie să ră- 
mînă nici o problemă neclarificată ! 
Atunci cînd exercită un control, orga
nele superioare sînt chemate, și obligate, 
să dea soluții sau, dacă le depășește com
petența. să propună organelor superioare 
lor soluții de rezolvare a tuturor pro
blemelor. Oricît de complexe ar fi pro
blemele, trebuie să asigurăm soluționa
rea lor. creînd condiții pentru buna des
fășurare a întregii activități, pentru în
deplinirea întocmai a hotăririlor și legi
lor țării.

Toate acestea cer ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe profesionale, a ni
velului politic al cadrelor, al activului 
nostru de partid și de stat, impun per
fecționarea continuă a conducerii știin
țifice a tutyror sectoarelor de activitate. 
Trebuie să acționăm în așa fel îneît și 
în domeniul organizării și conducerii, la 
toate nivelele, în toate sectoarele, să se 
manifeste cu putere spiritul revoluționar, 
novator, să se afirme din plin concepția 
științifică revoluționară de conducere a 
partidului nostru. Aceasta este o nece
sitate imperioasă pentru îndeplinirea cu 
succes a hotăririlor Congresului al XI- 
Iea, pentru dezvoltarea în ritm înalt a 
societății noastre socialiste, pentru ridi
carea bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

Stimați tovarăși.

In anul 1977 vom sărbători centenarul 
Independenței de stat — eveniment is
toric de importanță hotărîtoare pentru 
întreaga dezvoltare economico-socială a 
țării, pentru afirmarea națiunii noastre 
ca națiune liberă și independentă. Tot în 
acest an, va avea Ioc primul festival na
țional „Cîntarea României• **,  care va da 
expresie muncii creatoare a poporului 
nostru, geniului său creator, va constitui 
o puternică manifestare a activității de 
educație politică, de ridicare a nivelu
lui de cultură a maselor, de afirmare a 
noului umanism revoluționar — factor 
de seamă în întreaga operă de construcție 
socialistă, de făurire a omului nou. stă- 
pîn pe destinele sale, făuritor conștient 
al noii orînduiri sociale.

• PREGĂTIREA PRODUC
ȚIEI ANULUI VIITOR con
stituie în aceste zile o preo
cupare de prim ordin și pen
tru colectivele unităților in
dustriale din județele Argeș, 
Olt și Vîlcea. La întreprin
derea de stofe „Argeșeana" 
din Pitești, de exemplu, a 
început fabricarea, încă din 
prima decadă a acestei luni, 
a firelor tip lină necesare
producerii noilor țesături în 
cursul lunii ianuarie a anu

Tot in cursul anului viitor se va ține 
Congresul cooperativelor agricole de pro
ducție, care — așa cum am menționat — 
trebuie să fie temeinic pregătit. în al 
doilea trimestru al anului viitor va avea 
Ioc primul Congres al consiliilor oame
nilor muncii, care va constitui o mani
festare unică, în felul eî, în țara noastră. 
Acest congres va trebui să marcheze un 
moment important în creșterea rolului 
consiliilor oamenilor muncii în conduce

rea activității economice din toate uni
tățile. precum și în dezvoltarea democra
ției socialiste, în participarea oamenilor 
muncii, a clasei muncitoare, la conduce
rea întregii societăți, în afirmarea și mai 
puternică a rolului ei conducător în so
cietate.

Aceste mari reuniuni naționale vor 
dezbate pe larg problemele fundamen
tale ale dezvoltării industriei, agricultu
rii, ale celorlalte domenii de activitate. 
Dar. așa cum am menționat, ele vor re
prezenta totodată forme superioare de 
dezvoltare a democrației socialiste, de 
participare a tuturor categoriilor sociale, 
a întregului nostru popor, la conducerea 
societății.

De asemenea, reamintesc de pe acum 
că. în a doua parte a anului viitor, va 
avea loc Conferința Națională a parti
dului. care va dezbate probleme de im
portanță deosebită pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea.

Este necesar să luăm toate măsurile 
pentru a intîmpina aceste evenimente, 
pentru pregătirea congreselor și a Con
ferinței Naționale, astfel incit ele să se 
desfășoare cu rezultate cît mai mari in 
toate domeniile. In acest sens trebuie să 
dăm un impuls și mai puternic întregii 
activități de realizare a planului pe 1977, 
să punem în centrul întrecerii realizarea 
și depășirea prevederilor planului. Este 
necesar să acordăm mai multă atenție 
întrecerii, care trebuie să se desfășoare 
în mod organizat, sub conducerea per
manentă a organelor de partid. Nu tre
buie să ne mulțumim numai cu luarea 
unor inițiative și cu lansarea unor che
mări la întrecere ; se impune să trecem 
la concretizarea obiectivelor întrecerii 
pe unități economice, de cercetare, învă- 
țămint. precum și pe unități teritoriale 
— orașe, județe —, pe ramuri de activi
tate, pentru a avea o privire de ansamblu a 
ceea ce vom realiza în cadrul întrecerii și. 
totodată, pentru a îndruma și conduce 
această activitate în vederea realizării 
acelor produse de care economia noastră 
are nevoie, precum și pentru a asigura 
baza materială necesară înfăptuirii an
gajamentelor asumate de colectivele de 
oameni ai muncii. Vreau să fiu bine în
țeles ; este necesar să știm ce ne pro
punem să realizăm în cadrul acestor 
angajamente, pentru ca eforturile să se 
desfășoare conform cerințelor și necesi
tăților economiei noastre și pentru a asi
gura baza materială corespunzătoare. 
Desigur, am în vedere că multe depășiri 
se vor realiza din economii suplimentare, 
dar trebuie să vedem cum vom cheltui 
aceste economîj. In orice caz, trebuie să 
interzicem cu desăvîrșire folosirea stocu
rilor de producție pentru depășirea pla
nului, fără aprobare corespunzătoare. 
Cred că e clar pentru toți că orice folo
sire anarhică a stocurilor de producție, 
fără o aprobare specială, creează greutăți, 
dezorganizează' activitatea: economică. 
Iată de ce este necesar ca întrecerea să se 
desfășoare în mod organizat, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid și de stat.

Trebuie să facem în așa fel îneît anul 
1977 — care are un rol hotărîtor în rea
lizarea întregului cincinal — să se în
cheie cu rezultate cît mai mari în toate 
domeniile de activitate. In acest an să 
parcurgem un drum important pe calea 
realizării planului de dezvoltare econo
mico-socială pînă în 1980, a Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea privind 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea țării spre comu
nism !

Fiind în ajunul Anului Nou, doresc. în 
încheiere, să adresez încă o dată tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —, între
gului nostru popor, tuturor comuniștilor 
șl activiștilor de partid, cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele obținute, pre
cum și urarea de noi și noi succese în 
munca de anul viitor consacrată ridicării 
țării noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație! (Aplauze puternice).

Cu prilejul Noului An. urez întregu
lui nostru popor împlinirea tuturor nă
zuințelor de înflorire a patriei noastre, 
de întărire a independenței și suverani
tății sale, de bunăstare și progres, multă 
sănătate și fericire! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă adresez vouă, și vă rog să transmi
teți tuturor activiștilor de partid, comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii din 
județul vostru, urarea tradițională ..La 
mulți ani !“ (Vii și puternice aplauze).

DE ZIUA REPUBLICII, NOI Șl REMARCABILE SUCCESE
Județul Bistrița-Năsăud 

a îndeplinit planul anual
Oamenii muncii din între

prinderile industriale ale ju
dețului Bistrița-Năsăud și-au 
indeplinit. la data de 29 de
cembrie. planul anual.

îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan se 
va materializa, între altele, 
în obținerea unei producții 
suplimentare de 1,8 milioa
ne mp textile nețesute. 3 809 
mc cherestea de rășinoase, 
100 tone fibre de cînepă și 
alte produse.

Folosim și acest prilej — 
se spune în telegrama adre
sată Comitetului Central al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de către Co
mitetul județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R. — pentru 
ca în numele comuniștilor, al 

tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari și germani 
ce trăiesc și muncesc înfră
țiți pe aceste meleaguri să vă 
adresăm cele mai vii milțu- 
miri pentru tot ce ați făcut 
și faceți spre binele nostru, 
al întregului popor și vă în
credințăm că avînd mereu în 
față exemplul dumneavoastră 
strălucit de muncă și viață, 
de dăruire comunistă, vom 
acționa cu întreaga noastră 
pricepere, energie și hotărire 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor ce ne revin, con
tribuind în acest fel la edifi
carea măreței opere de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

lui 1977. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinderii 
de vagoane din Caracal, care, 
în cel de-al doilea an al ac
tualului cincinal, au de rea
lizat o producție marfă și o 
producție globală cu 175 la 
sută și. respectiv, 129 la sută 
mai mari decît în anul ce 
se încheie, au definitivat ac
țiunea de reamplasare mai 
judicioasă a utilajelor, pre
cum și de îmbunătățire a 

tehnologiei de ambutisare a 

pereților vagoanelor. La rîn- 
dul lor. lucrătorii întreprin
derii de talpă și încălțămin
te din cauciuc de la Drăgâ- 
șani și-au asigurat întregul 
necesar de materii prime și 
materiale, au contractat în
treaga producție ce va fi ob
ținută in primul semestru al 
anului viitor și peste 90 la 
sută din cea prevăzută pen
tru semestrul al doilea și au 
realizat, in cadrul acțiunii de 
autoutilare. cea mai mare 
parte a S.D.V.-urilor și pie
selor de schimb de care vor 
avea nevoie in noul an.

• IN 1976 — PRIMUL AN 
AL CINCINALULUI RE
VOLUȚIEI TEHNICO-ȘTI- 
INȚIFICE — industria ro
mânească constructoare de 
mașini a înregistrat o serie 
de remarcabile succese, care 
vădesc rolul deosebit de 
important al acestei ramuri 
în promovarea progresului 
tehnic. Uzinele de speciali
tate din Brașov, de pildă, 
au livrat tractorul cu numă
rul 500 000. Este interesant 
de menționat că acesta a fost 
scos pe poarta întreprinderii 
de același muncitor care. în 
urmă cu 30 de ani, se afla 
la volanul primului tractor 
construit în țara noastră. 
Tot în acest an, întreprinde
rea a livrat la export al 
200 000-lea tractor. De re

marcat că în prezent trac
toarele românești — realiza
te in circa 23 de tipuri și 
300 de variante — sînt cu
noscute și apreciate în 85 de 
țări de pe toate continentele. 
O realizare de seamă mar
chează și activitatea între
prinderii de autoturisme din 
Pitești, de unde recent a ie
șit de pe banda de montaj 
autovehiculul cu nr. 300 000. 
Semnificativ este și faptul 
că nomenclatorul de produc
ție al fabricii însumează a- 
cum 8 tipuri constructive și 
că autoturismele românești 
pot fi întilnite astăzi în 20 
de țări din Asia. Africa și 
Europa. Tot în această ra
mură a economiei naționale 
este de remarcat și recordul 
obținut de Centrala de utilaj 
petrolier ea re în acest an a 
produs cea de-a 150P-a in
stalație de foraj, precum șl 
sapa de foraj cu nr. 1 500 000. 
De asemenea. în aceste zile 
de sfîrșit de an aflăm că ti- 
năra întreprindere ..SARO" 
din Tîrgoviște a livrat be
neficiarilor cel de-al 2 000- 
lea strung automat realizat 
aici de la începutul fabrica
ției. Acestea și-au cîștigat 
de pe acum un frumos pres
tigiu peste hotare, fiind ex
portate în 14 țări.

• COLECTIVELE DE 
MUNCĂ DIN UNITĂȚILE 
ECONOMICE ALE JUDEȚU

LUI BIHOR au întreprins 
anul acesta largi acțiuni de 
promovare a tehnologiilor a- 
vansate, a unor noi soluții 
și procedee tehnice. Pe 
baza celor 15 noi tehnologii 
de producție adoptate s-au 
asimilat în fabreație 49 noi 
bunuri de consum, iar alte 45 
de mașini, utilaje, instalații, 
aparate, piese și subansamble 
au intrat în faza intîi de asi
milare. Eficiența acestor mă
suri se regăsește în însemna
te sporuri de producție. Ast
fel. la întreprinderea „în
frățirea" din Oradea s-a 
realizat un spor de aproape 
1 330 tone piese turnate, la 
întreprinderea de blănuri 
..1 Mai" — de 14 500 piei 
prelucrate, la întreprinderea 
minieră Dobrești sporul de 
productivitate a fost depășit 
cu 20 de procente, iar la în
treprinderea mecanică din 
orașul dr. Petru Groza a re
zultat o economie de 57 tone 
oțel lichid.

• CONCOMITENT CU RE
ALIZAREA PRINCIPALI
LOR INDICATORI DE 
PLAN PE ANUL ÎN CURS, 
unitățile industriei ușoare 
orădene au obținut în acest 
an, prin valorificarea su
perioară a materiei prime și 
utilizarea pe scară tot mai 
largă a înlocuitorilor, impor
tante economii de materii 
prime. Așa. de pildă, la în
treprinderea „Solidaritatea" 
s-a economisit o cantitate de

piele din care pot fi confec
ționate 50 000 perechi fețe de 
încălțăminte. precum și- 30 
tone talpă, iar la întreprin
derea textilă „Crișana" eco
nomiile însumează aproape 
40 tone bumbac. însemnate 
cantități de materii prime și 
materiale s-au economisit și 
in unitățile cooperației meș
teșugărești, la fabricile de 

Șeful de echipă Mircea Sasu, de la secția 420 agregate a întreprinderii de autocamioane din 
Brașov, împărtășește din experiența sa tinerilor lăcătuși-montatori Gheorghe Moise șl Constan

tin Paraschiv
Fotografia : GHEORGHE CU CU

încălțăminte „Crișul" și 
..Arta" din Oradea, precum 
și în alte unități.

• VALOAREA LUCRĂRI
LOR EDILITAR-GOSPODĂ- 
REȘTI executate anul acesta 
de locuitorii județelor Praho
va, Buzău și Dîmbovița prin 
muncă voluntar-patriotică- se 
ridică la peste 380 milioane 

lei. cu 80 milioane mai mult 
decît angajamentul asumat. 
Suma menționată se regă-, 
sește. între altele, în repa
rarea și întreținerea a mai 
bine de 600 străzi, plantarea 
a peste 1.2 milioane pomi și 
arbuști ornamentali, amena
jarea a circa 80 ha spații 
verzi. 330 terenuri sportive și 
locuri de joacă pentru copii.
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0 definiție a patriei

în eifre, în izbînzi, în sentimente: c: s g
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k A merge mereu înainte și a vedea înainte 
i A cuprinde totul, adică și trecut, și prezent, 
| și viitor, la scara imensă a unei întregi is- 
1 lorii și a unei intregi națiuni, din punctul, in- 
’ Sesizabil uneori, ol chiar propriei noastre e- 
ț xistențe. A stâpîni de fapt dialectica însăși a 

istoriei și a-i lumina cu precădere sensurile, 
dînd ideii de acțiune și patos un sens am
plu, major, lată dimensiunea și traiectul u- 
nui unic și sincer demers pe care, il știm, il 
trăim și-i gindim cu toții, și care, in semnifi
cația sa cea mai limpede, rezumă ca-ntr-o 
lumină clară de cristal insăși viața de glo
rioasă luptă și muncă a partidului nostru 
comunist. Cei ce ne-a dat identitate și ne-a 
consacrat unei construcții fără precedent. 
Cel ce ne-a condus și ne conduce pentru 
ca fiecare, in spațiul său de cuget și faptă, 
sâ aibă adeverirea insăși a anilor noștri cei 
mai plini. Fiindcă, iată, nu-i puțin și nein-

I
I

I

semnat lucrul acesta, faptul că in România, 
fiecare- la locul și in profesia sa, are cer
titudinea propriei sale meniri, trudește la 
înflorirea și afirmarea unor nobile aspirații.

Și nu-i lucru mărunt, oarecare, acesto, în 
România toți muncesc, toți trebuie sâ mân

mină și energie a sa. Cel ce ne conduce și-a 
culcat timpla pe inimi și le-a auzit, le-a în
țeles bătaia prin veacuri, a dat țării și oa
menilor rezonanța marilor idei. O condiție 
a demnității înseși și o cale sigură a înfăp 
tuirilor prin care ne devenim contemporani

tui, țara in conturul si reliefurile căreia se 
văd și se vor vedea tot mai mult semnele e- 
dificârii societății socialiste multilateral dez
voltate și ale inairrtării ferme către comunism. 
Dar acestea, cele mai multe dintre ele se pot 
vedea și-n oameni, sint semne ale conștiin-

â

I

CEL CE NE CONDUCE
ceașcă. Stema insăși a lorii este o stemă o 
muncii și a creației. Văluresc în ea spice și 
codri, ae o solemnitate rară, munții ating 
cerui. turle industriale respiră clocotul d;n 
adine al pămintului și se întrec in inâHime la 
orizontul numit om. Fiindcă e o stemă in 
‘ormă de inimă și nu-i lucru mărunt oare
care. acesto. sâ-ți iei inima drept emblemă 
si să o arăți lumii ?n cea mai frumoasă lu-

si sintem, odată cu țara, înaintea noastră, 
fiindcă știm ce avem de făcut și știm ce 
vom face.

Și nu-i lucru mărunt, oarecare acesta, să 
știi câ pasii-ți sint siguri, că orizontul e clar. 
Că fiecare iși vede și iși cumpănește pinâ 
deparie efortul, aHind in sine și-n tot ce-l 
înconjoară resursele proprii unei inconfun- 
dabi e împliniri: Programul însuși al partidu-

ței lor. Și nimic nu-i mai convingător 
aceasta, chiar dacă trebuie sâ înfrunți 
greutăți, uneori, să muncești chiar mai mult, 
sâ învingi și oboseala și rutină, să cauți și 
să găsești câ ziua de azi poate fi mai bună, 
mai plină decit cea de ieri, cum și aceasta 
la rindul ei a fost mai puternică decît cea 
□e-ololtăieri, iar suma creșterilor nu poate fi 
niciodată întreagă decit cu ziua de

ca 
si

miine,

către ziua și față de ziua de miine, iată, to
tul se întregește intr-un spațiu iluminat de 
gindire și efort. De la cel ce ne conduce, 
partidul, am învățat astfel să ne construim 
simplu și temerar. în întreagă această con
strucție, în fibra și sunetul ei cel mai plin e 
lucrarea insăși a acelui spirit care emană de 
la istorie și care, prin cea mai prodigioasă 
dovadă, mărturie in lume a propriei noastre 
identități, ne unește in matca aceluiași scop.

E un nume in întreagă această construc
ție, pe care-l rostim cum ne rostim însăși 
patria; iar viața și munca noastră se văd tot 
mai mult cuprinzindu-se de un mare renume.

Cel ce ne conduce, în fruntea partidului 
și statului, în miezul aspirațiilor și zbaterilor 
noastre, la cirma destinului nou al Romă- 
niei socialiste. k

A. I. ZAINESCU J

FESTIVAL
AL MUNCII

Șl AL CREAȚIEI

Primul si nu

De X' □ :

coast

FĂRĂ
ir.em

rederea. cu să- 
noucacea pro-

decembrie 1>46. 
românesc și-a 
printre halele

30 de ar.; aici ? Exa- 
(F? ar.: in uzvnâ. mu: 
airi trâ_au eroocte 
■ani create de * 
ier. Fosta

In riua de M 
mmul ^acrar 
icut apar .țxa 
rcaspât recons*
Cum a fost primită această 

veste? Deosebrt de înverșunată 
a fost opoaiția partidelor bur
gheze. Cu ut hai de-o șchioa
pă. oCHoaul național-țărănist 
(..Dreptatea- — din 25 ianuarie 
19TD scria : „Farsa tractoarelor 
a început... Primul exemplar — 
prima înfrângere. Cel mai slab 
tractor din lume. Ziua păcălelii 
inctoareâcx*.

în aceeași primăm ax ă. ziarul

Două verbe care se conjugă
la modul reciproc

ultimul tractor românesc
scria : „O mare bi- 
tehnicii românești I 

tractoare fabricate in 
guvernu-

„Srinîeia 
ruință a 
Primele 
Iară au fost predate

impede, deci, ce cale au 
aleagă munci tocii, țara, 

oria de la Brașov este 
cu au: mai semnificativă in 
ceea ce privește forța și voința 
clasei noastre muncitoare, cu 
cit ideea și construcția acelui 
prim tractor s-au impus și de
săvârșit încă înainte ca țara sâ 
devină Republică, prefigurind 
înnoirile social-politice de mai 
tirtiu.

Au trecut 30 de ani — și tim
pul confirmă. La Brașov, acești 
30 de am au fost ani de luptă, 
de efort susținu*  și creator, de 
neîntrerupte victorii pe crono- 
metrul Timpului socialist. De la 
acel prim tractor (modest-fai
mosul IAR-22). România a con
struit peste 500 000 de tractoare, 
in 33 de tipuri și 300 de va
riante. Peste 300 000 au revenit 
economiei naționale : agricul
turii in primul rind, construcții
lor apoi activității forestiere.

Tractorul românesc este cu
noscut astăzi și apreciat în 
peste 80 de țări ale lumii, fiind 
omologat de numeroase și pres
tigioase institute de specialitate. 
In Iran, Canada. Egipt, S.U.A. 
India există linii de montaj 
pentru tractoarele noastre, 
brici ce asamblează 
românești 
consecință, 
neficiar străin : 
tractoare : un 
guson" și un _____
nesc. în comparație cu Massey

fa-
_______ tractoare 
in licență. Iată, în 
opinia unui 

„Posed don» 
„Massey ” 
tractor

be-
Fer- 

româ-

Fergusonul de 65 C.P., tracto
rul românesc poate fi utilizat la 
executarea unor lucrări mult 
mai grele și complexe" (dintr-o 
declarație a fermierului Van 
Loon. din provincia Brabant- 
Olanda).

Dar. mai mult ca orice, trac
torul se recomandă prin sine 
însuși, ca o creație a capacității 
de efort și inteligență româ
nească. A atins, firesc, niște 
culmi : se află în continuă as
censiune. Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice iși descoperă 
și aici unul din însemnele sale 
elocvente. Colectivul brașovean, 
cei peste 20 000 de constructori 
de tractoare sint angrenați în 
plin proces de diversificare a 
producției, de sporire a calității, 
de ridicare a performanțelor cu
cerite 
60 000 
anual 
pla ei

Dar, 
nu mai este unica cetate a trac
torului românesc. I s-au alătu
rat Miercurea Ciuc, Craiova. 
Pentru că, vastul program de 
dezvoltare și diversificare a 
producției de tractoare este 
meniit să asigure. în timp scurt, 
mecanizarea tuturor lucrărilor 
grele din agricultură și con
strucții. Cîmpia Română devine, 
astfel, tot mai mult o variantă 
a muncii industriale. Ea își re
găsește, însă, un statornic punct 
de pornire și de referință și în 
acel prim tractor. coborît din 
palmele oamenilor în urmă cu 
30 de ani.

ION ANDREIȚĂ

acum.
tractoare 

este expresivă 
enunțare.
de citva timp. Brașovul

Cifra de 
realizate 

prin sim-
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Există cuvinte care nu pot fi explicate doar prin 
sinonimele lor. Există cuvinte-temă, cuvinte grele 
de sensuri, cuvintc-nucieu, pe a căror orbită gra
vitează pasiunile noastre, emoțiile, idealurile, visul 
generos al construcției ce devine în fiecare zi faptă, 
Un asemenea cuvînt este Patria. în această zi so
lemnă, în care împlinim 29 de ani de la proclamarea 
Republicii, definim patria prin izbfnzile noastre, ob
ținute sub conducerea arhitectului lucid și vizionar 
care este partidul comunist.

Definim patria prin evenimentele memorabile, cu 
valoare emblematică, care-i gravează noua istorie. 
Festivalul national al educației politice și al cul
turii socialiste „Cîntarea României" este, desigur, 
un astfel de eveniment. Este un festival in care ne 
intilnim, ne recunoaștem în oglinzile paralele alt 
muncii și ale creației. Este firesc să fie așa. Mun
ca în socialism este o dimensiune esențială a crea
ției, este creația insăși. Valorile muncii materiale 
și cele ale muncii spirituale au devenit în acești 
ani valori convergente. Tocmai pentru că nu ne 
este indiferent cu ce oameni cutezăm spre comu
nism, pentru că o nouă lume, o nouă cultură nu 
se pot înălța prin realizările izolate ale unei elite 
restrinse, ci prin efortul unanim al poporului. Con
struim o orîoduire ce nu-șl propune atingerea per
fecțiunii prin indivizi solitari, ci prin totalitatea 
membrilor societății. Dialogul confratern al muncii 
și al artelor ce caracterizează festivalul ..Cintarea 
României" este, privit într-o asemenea perspectivă, 
o materializare a acestui ideal de care ne apro
piem cu consecvență. Nimic mai sublim deci decii 
o societate pentru om, edificată de oameni multi
laterali, sensibili și revoluționari, capabili de visuri 
îndrăznețe, dar și de concretizarea acestora, apți 
pentru muncă și creație, devotați muncii și creației 

' ce îi înnobilează pe toți. Alăturate succeselor de pe 
frontul construcției materiale, izbînzile spiritului, 
datorate ades celor ce schimbă cotidian maneta 
strungului, volanul tractorului, războiul de țesut sau 
rigla de calcul cu pensula și șevaletul, dalta, con
deiul, cîntul, exprimă plenar spiritul unei societăți 
in perpetuă ascensiune.

IOAN ADAM

Cînd soarele răsare
din rîuri

• Acum cinci ani. la o con
ferință a tineretului din ju
dețul Satu Mare ceruse să 
spună citeva cuvinte o feme
ie a cărei virstă o depășea 
vizibil pe cea a majorității 
participanților :

— Vă mulțumesc pentru 
fetița mea. vă mulțumesc 
pentru bucuria, ce-mi dați — 
a rostit cu glasul sugrumat 
de emoție. Ați ales-o... sint 
convinsă că are să se poarte 
cum trebuie. ...Eu. știți, abia 
lingă copiii mei am deprins 
ceva învățătură... Pot zice câ 
m-au școlit ei... Dar i-am în
vățat și eu un lucru — a ri
dicat capul, mindrâ. iar 
clipa aceea noi. sutele de 
ochi ce o urmăream am asis
tat la o surprinzătoare meta
morfoză : ceva ii înălța parcă 
trupul, ii ștergea cutele din 
obraji, o făcea să semen? cu 
celelalte fete din sală. I-am 
învățat — a spus dintr-o da
tă stăpînă pe vocea ei — sâ 
muncească. Sâ știe că învă
țătura tot muncă-i și s-o facă 
așa cum trebuie.

Doi ani mai tirziu. citeva 
rinduri incrustate in colțul 
din dreapta sus al ..Contem
poranului" semnate deci de 
Geo Bogza . Citeva rinduri 
îndoliate, o inscripție : 
murit Maria Zidaru...".

Femeia aceea scundă, 
vocea nedeprinsă a spune cu
vinte multe, mama emoționa
tă pentru că mezina familiei 
fusese aleasă să reprezinte 
tineretul sătmărean. era Ma
rin Zidaru.

Un destin prefăcut in opți
une politică o aduce pe a- 
ceastă țărancă din Păulesti 
în nrimele rinduri ale mil’- 
tanților pentru o altfel de 
existență, o încredere deve
nită crez personal o situează 
în miezul prefacerilor socia
lite. o energie convertită în 
efori neobosit îi asigură 
dreptul de a fi primul om de

___________________________

iri

..A

cu

la țară distins cu titlul de 
Erou al muncii.

Muncă și învățătură, învă
țătură și munca, aceste cu
vinte alăturat_ in primul 
rind prin rostul lor comun 
de femeia aceea simplă pe 
care o ascultasem la Satu 
Mare, depășesc sensul strict 
al relației dintre părinți și 
copii, se ridică la rangul de 
adevăr și principiu de exis
tență. la puterea celei mai 
nobile expresii a raportului 
dintre fiecare și noi toți, din
tre individ și societate. Căci 
a învăța, azi. in România 
socialistă înseamnă a stabili 
legătura cea mai directă cu 
țara și cu trebuințele ei. în
seamnă a te situa la cotele 
de competentă pe care le so
licită prezentul și viitorul, in 
consonanță cu insăsi ideea de 
progres și civilizație.

A învăța este egal cu a 
munci, fiindcă de fapt aces
ta este scopul esențial 
atracției și educației, 
vata este egal cu a 
muncești, este egal cu 
prinde cele mai înalte 
ale efortului, legile după ca
re se săvirsește el. Știința 
este implicată deopotrivă in 
edificarea societății și în con
strucția umană, iar a învăța 
este egal cu a construi.

Mă gindesc că episodul pe 
care l-am relatat este semni
ficativ și din acest punct de 
vedere, se află in el argu
mente convingătoare pentru 
ceea ce înseamnă simbioza 
dintre efort și cunoaștere, 
dintre muncă și învățătură, 
în această construcție perpe
tuă. părinți și copii, tineri și 
vârstnici învață deopotrivă și 
se învață reciproc, dar tine
rii sînt cei dinții beneficiari 
ai modului de a munci cu 
știință, de a ști să munceas
că.
SOFIA SCCRȚARU-PAUN

al in- 
a in- 
ști sâ 
a de- 
reguli

Deseori spunem : se schimbă 
fața țârii și m se pare firesc ; 
această schimbare este atit de 
cotidiană, atit de prezentă, incit 
face parte din noi. ne însoțește 
pe fiecare drum pe care il fa
cem cu puterea minții și a fap
telor. cu îndrăzneala cu care ne 
măsurăm propriul viitor. Se 
schimbă fața țării...

Stăpin pe fabrici, pe sonde și 
pe mine, pe întinsul auriu al hol
delor ogoarelor, poporul nostru, 
strins unit in jurul partidului 
comunist, s-a ridicat împotriva 
destinului pe care i-1 hărăzise 
vechea orinduire. Un destin că
ruia în plin secol XX, în seco
lul evoluției rapide a tehnicii 
industriale, al marilor descope
riri științifice care au revoluțio
nat omenirea, o întreagă macu
latură a vremii se străduia să-i 
găsească în fel și chip o justi
ficare, glorificind primatul agri
culturii. idealizind starea de lu
cruri existentă „în dulcea Româ
nie patriarhală". O stare de lu
cruri. cum nu se poate mai bine 
ilustrată de statisticile anilor de 
atunci.

Astăzi, dacă ar fi să fa
cem calcule. in cazul unor 
ramuri și subramuri importante 
ale industriei, o comparație ar fi 
practic imposibil de stabilit, din 
simplul motiv că. pentru trecut, 
termenul de referință... nu exis
tă.

Fără comparație — chimia. 
Răsfoind rubricile anuarului sta
tistic al anului 1938. această im
portantă ramură a economiei na-

ționale este menționată doar prin 
cite va produse — culori, lacuri 
și vopsele, clei, chibrituri, cos
metice și farmaceutice, acizi, 
baze, săruri minerale. Unitatea 
de măsură a producțiilor reali
zate — cîtevâ sute sau mii de 
tone. Numărul de muncitori — 
16 534. Cit despre producția de 
îngrășăminte chimice. într-o e- 
conomie cu pretenții ..emina
mente agricolă", să amintim nu
mai faptul că singura instalație 
de cianamidă de calciu de la 
Tîrnăveni a fost demontată în 
anul 1937 și vîndută ca fier vechi 
pe motivul că „produsul nu are 
utilizare". Se poate face vreo 
comparație între aceasta și fap
tul că astăzi reUșim să produ
cem peste 1 700 tone îngrășă
minte fosfatice și azotoase ? O 
incursiune în structura produc
ției industriei chimice dezvă
luie însă realități și mai rele
vante pentru saltul în timp. Ur
mare nemijlocită a afirmării tot 
mai pregnante a școlii de chimie 
românești, a creșterii capacității 
industriei de a asimila și fabrica, 
pe baza concepției proprii, o 
gamă complexă de utilaje spe
cifice noilor tehnologii — numai 
la sfîrșitul anului 1976 au fost 
produse peste 87 000 tone utilaje 
tehnologice — toate acestea au 
dus la apariția in circuitul de 
valori materiale a unor noi pro
duse. altă dată inexistente. 
Tînărul detașament al chimiei 
românești iși onorează astfel cu 
argumentul concret al succese
lor. locul zece în lume.

Fără comparație — electronica,

electrotehnica. O imagine conclu
dentă asupra structurii sortimen
tale și a capacității construcții
lor de mașini de a răspunde ce
rințelor progresului tehnic ne-o 
oferă următoarea situație : din 
cele 366 de întreprinderi, exis
tente în 1938. 62 erau ateliere de 
reparații mecanice, 34 ateliere 
de împletituri și articole din 
sirmă. 28 erau ateliere de lăcă- 
tușerie ușoară. 30 produceau ar
ticole de menaj, 30 turnau piese 
din fontă și așa mai departe. 
De aici am pornit. Pentru 
a recupera marile rămîneri în 
urmă, acumulate în aceste dome
nii, întregul popor angajat în- 
tr-un uriaș efort constructiv și 
de concepție a pus temelia noi
lor industrii ale viitorului. „E- 
lectronica", I.P.R.S.-Băneasa. în
treprinderea de calculatoare, 
„Automatica". întreprinderea de 
Fanouri electrice — Alexandria, 
ntreprinderea de componente 

electronice pasive — Curtea de 
Argeș. întreprinderea de meca
nică fină, denumesc astăzi cu 
exactitate noile domenii în care 
inteligența românească se afirmă 
cu tot mai multă vigoare.

Acum, noul pe care îl aduce 
fiecare an se adaugă peste te
melia noului din anii trecuți. 
E o sporire masivă și nouă 
a puterilor pentru faptele viito
rului. pentru ceea ce cu sigu
ranță, peste ani. va oferi în 
toate ramurile și subramurile 
economiei naționale noi domenii 
fără comparație cu prezentul.

DUMITRU CONSTANTIN

Am privit în citeva rinduri 
răsăritul de pe dealurile ce 
străjuiesc, de o parte și de alta, 
Oltul, de la Vîleea spre Drăgă- 
șani și mai în jos, unde apele 
merg să stîmpere setea griului 
în lanurile galbene, la inceputul 
verii. Alteori m-am întimplat la 
ceasul zorilor printre construc
torii de la Lotru, Sebeș sau 
Transfăgărășan și, de aici, de pe 
înălțimile munților, am văzut 
țara .atît cit am putut cuprinde 
cu privirea. In alte rinduri am 
întîrziat, prin aceleași locuri, 
printre oamenii cu care urca
sem dimineața în podgorii sau 
pe meterezele cetăților zidite pe 
vîrfuri de stei, pjnă seara tîr
ziu. cind se aprind stele.

Răsare atunci, seara tîrziu, cînd 
se aprind numai stelele, o altă 
lumină, un alt soare, ce se des
fășoară în torente blînde peste 
țară. Este lumina st-ripsă in 
multe zile și nopți de efort, de 
bărbații puternici ce scormo
nesc la rădăcini de izvoare. Este 
soarele care răsare din rîuri. 
Acestei lumini, aprinsă tainic la 
streașină țării, noi îi spunem 
simplu *-  la fel cum am spune 
piine — Bicaz, Argeș, Lotru, Se
beș, Tainița. Olt sau. mai nou, 
Siriu, Dîmbovița, Riul Mare.

Nu am văzut Bicazul decît la 
cițiva ani după ce a fost pusă 
in funcțiune hidrocentrala de la 
Stejaru, dar îmi stăruie în minte 
imaginile de început ale Arge
șului și Lotrului, chipurile oa
menilor veniți de pe Bistrița la 
Vidraru. de la Vidraru la Vidra 
și de aici, pe Dunăre și pe So
meș. îi văd parcă pe ortacii lui 
Pavel Oțet la capătul dinspre 
ziuă a tunelului, salutînd soa
rele la fiecare ieșire din șut. o 
întilnesc în memorie pe ttnăra 
ingineră Sidonia Coțca. ce dă 
in Paring intilnire apelor, pre-

gătind Lotrului un nou vad de 
vărsare în Olt. îi știu pe mulți 
dintre brigadierii care au mutat 

în calea apelor la Vidra, 
Petrtmanu, Galbeanu și Jidoaia. 
și au săpat aici cei peste 150 
km de tunel, astăzi construc
tori cu experință pe Sebeș. Ei, 
ateșți urmași ai meșterului Ma- 
nole; care au învățat să tră
iască pe șantiere după alt ca
lendar, acela al angajamentelor 
așumate în întreceri, oare au 
străbătut centimetru cu centi
metru miezul de piatră al mun
ților și au cucerit înălțimile 
stîncilor, sint cei care scriu cu 
brațele încordate pe unelte mă
reața Epopee a Luminii. Sînt cei 
care, cu fiecare nou an de 
muncă, întregesc puterea țării, 
dau mai multă strălucire lumi
nii soarelui ce răsare din rîuri.

Pe Bistrița, pe Argeș, pe Olt, 
în munții prăpăstioși ai Lotru
lui sau ia Porțile de Fier, apele 
curg așa cum hotărăsc oamenii, 
pe sub munți, prin tunele lungi 
de zeci de kilometri, peste ba
raje înălțate între umerii de 
piatră ai înălțimilor, prăvălin-

du-se apoi în cascade. în tur
binele marilor uzine electrice, 
unde șe naște lumina. Apele 
eurg așa cum hotărăsc oamenii. 
Lumina aceasta adusă din ape, 
de oameni care dau nume de 
locuri copiilor lor, este cu fie
care an mai puternică, mai stră
lucitoare. Constelației de 210 MW 
aprinsă cu aproape două dece
nii în urmă pe Bistrița i 
adăugat curînd Vidraru, 
Vidra și soarele, maiestuos de pe 
Dunăre, mai tîrziu Someșul. în 
ultimii doi ani, alți sori au fost 
aprinși pe Olt: la Dăiești, Rîm- 
nicu Vîlcea. Rîureni. Este aștep
tat răsăritul unei noi constelații 
pe Sebeș, acolo unde Blaga, pro
fețind parcă întîmplările de, 
astăzi, scria ,.Poemele luminii". 
Și încă vor mai fi făcute multe 
astfel de însemne pe harta e- 
nergetică a țării, pe care riurî 
cu vîrfuri adine înfipte în Cair- 
pați, de la izvoarele cărora, ră
sare totdeauna soarele. îmbrăți
șează trupul rotund ca o piine 
al patriei.

NICOLAE

DACIA

s-au 
apoi

MILITARU

nume de grîu
îi păstrează chipul în 
palmă pe cer. Verde

onstruind. am în
vățat să ne con
struim o țară 
nouă, o viață nouă, 
să relevăm virtu au

I

țile de urmași demni ai le
gendarului Meșter Manole, 
să transformăm mitul mari
lor zidiri in realități înfăp
tuite pretutindeni.

Construind, ne-am edifi
cat propria noastră persona
litate de tineri constructori 
activi și omniprezenți. ferm 
hotăriți să ne dăruim efor
turile patției. pentru înflori
rea ei. pentru viitorul ei lu
minos. așa cum se contu
rează in Programul elaborat 
de partid. Prin muncă am 
preluat și înnobilat tradiția 
muncii. Prin muncă am dez
voltat experiența șantiere
lor naționale, a marilor te
melii pe care urcă astăzi 
demnă țara. Nu există o- 
biectiv. indiferent de natura 
sa care să nu poarte sem
nătura distinctă a tinerilor. 
Marile șantiere au atras și 
atrag mereu nenumărați ti
neri. in dorința lor de afir
mare. in fireasca și nobila 
îndatorire cetățenească, pa
triotică. de a deprinde cit 
mai bine știința de a munci, 
de a fi prezenți nemijlocit 
la toate marile probleme ale 
societății noastre.

Dacă anul 1948 constituie 
un prim reper la care ne 
referim. 1968 reprezintă mo
mentul unei noi experiențe 
in activitatea de muncă pa
triotică a tineretului. Uniu
nii Tineretului Comunist i 
«e încredințează sarcina de 
mare răspundere a organi
zării șantierelor naționale ale 
tineretului. Obiectivele mari.

probleme complexe au pus 
la încercare capacitatea de 
mobilizare, de organizare, de 
pricepere și rezistență a ti
nerilor. Și tot acestea
consacrat mii de tineri ca 
oameni de nădejde, cu 
ință nestrămutată de 
munci si învinge, cu ener
gie creatoare și înțelegere 
responsabilă a rolului lor. 
Numele lor circulă astăzi pe 
benzile de asfalt ale Auto
străzii (și știm că este vorba

vo

construcții Hoghiz.
Mulți dintre brigadierii a- 

cestor șantiere au deprins 
aici, pentru prima dată, o 
meserie, s-au specializat, și 
plecînd. și-au valorificat ex
periența pe alte șantiere ale 
tineretului. în unități econo
mice. remarcindu-se prin 
calitatea muncii. ..Șantierul, 
îmi spunea Ion Pleșca. se
cretarul Comitetului U.T.C. 
de la Giurgiu-Răzmirești — 
a dat posibilitatea multor ti-

ȘCOALA MARILOR
ȘANTIERE

de magistrala București — 
Pitești), ale șoselei de peste 
Munții Gutii sau ale serpen
tinelor de la Dîmbovicioara ; 
e zidit in betonul „lamele
lor tineretului" din corpul 
barajelor de la Lotru. Por
țile de Fier. Someș sau al 
..columnelor" înalte ale ter
mocentralelor de la Rogojelu 
și Turceni : il murmură iz
voarele înfrățite cu holdele 
bogate în sistemele de iri
gații din Valea Carasu. Căl- 
mățui. Terasa Brăilei. Va
lea Mostiștei, Giurgiu-Răz
mirești : îl toarnă azi in for
me noi oțelarii tîrgovișteni : 
îl poartă in noile aparta
mente ieșene conducta de 
alimentare cu apă potabilă 
Timișești-Iași ; se așază 
la temelia celui mai mare 
combinat de materiale de

neri să-și însușească o me
serie. I-a ajutat să-și lăr
gească volumul de cunoș
tințe. — pentru că aici s-a 
desfășurat o vastă activitate 
politico-ideologică și cultu- 
ral-educativă 
dapteze situațiilor nou crea
te". El însuși s-a calificat 
aici ca sudor, plecînd la în
chiderea lucrărilor pe Șan
tierul național al tineretului 
Nedeea-Măceșu. Brigadierul 
de la Giurgiu-Răzmirești. in
ginerul Adrian Todirașcu. 
este acum șef de lot. Alți ti
neri repetă experiența lor. în 
șantier s-au organizat 
cursuri de calificare în me
seriile de montori 
fierar-betoniști, 
timplari, 
școală 
bîndește

șantierul 
în. care 
nu

să se a-

conducte, 
dulgheri, 
fiind o 
se do

ri umai o pro-

fesie, dar și trăsături de
finitorii pentru profilul ti
nerilor — bărbăție, curaj, în
credere. spirit colectiv, co
rectitudine. disciplină etc. 
Prin întreaga lor viață, șan
tierele naționale ale tinere
tului se dovedesc o formă 
superioară de organizare a 
activității uteciste. com
plexă, eficientă. Mii de ti
neri. sute de mii de tineri 
de cele mai diverse vîrste și 
profesii — elevi, studenți, 
muncitori, țărani coopera
tori. funcționari, ostași — se 
instruiesc la școala muncii 
în cadrul nenumăratelor 
șantiere locale sau tabere de 
muncă interjudețene. la lu
crări nu mai puțin impor
tante. în vacanțe sau în 
timpul liber. Să ne amintim 
entuziasta întrecere a ute- 
ciștilor bucureșteni la lucră
rile de amenajare a Parcu
lui tineretului, a bazelor 
sportive Pantelimon II, 
Străulești, Fundeni. pe șan
tierul Teatrului Național, a 
tinerilor suceveni la con
strucția obiectivelor social- 
edilitare din așezarea mi
nieră Ostra. a elevilor șco
lilor profesionale din Galați. 
Tulcea. Buzău la înălțarea 
celui de-al 4-lea furnal, a 
uzinei cocso-chimice si oțe- 
lăriei electrice de la Combi
natul siderurgic Galați etc.

Fiecare dintre aceste șan
tiere de interes național sau 
local confirmă educația ti
neretului prin 
pentru muncă, nu ca o sim
plă lozincă, ci ca o stare de 
soirit, o realitate ilustrată 
de înreaga noastră dezvol
tare.

VASILE RĂVESCU 7

muncă si

Un tinăr privește cîmpul. Iar timpul 
rama proaspătă a griului ridicat de-o ,____ __  _____
proaspăt, albastru intens. Intre cimpie și cer — el, omul. Lo
vește cu piciorul pămintul, așteptind parcă răspuns de la o 
poartă numai de el cunoscută.

Gest firesc, gest ritual, repetat generație de generație de oa
menii pămintului.

Mă apropii, atent să nu-i tulbur liniștea. Facem cunoștință. 
„Petru Mărculescu — inginer șef al Cooperativei agricole Dor 
Mărunt. Vom avea și de astă-dat.ă rod bogat. Am pus sub 
brazdă sămintă bună, din soiuri românești".

Așadar, astăzi discutăm despre soiuri, despre producții înalte, 
despre știința acestor producții.

Practic vorbind, problema soiurilor la noi s-a pus abia în 
ultimii 40—50 de ani Mai exact, din momentul tind academi
cianul Ionescu-Sisești crea primul soi de grîu românesc : 
A-15, care la acea vreme a revoluționat evoluția producțiilor de 
piine. Trei mii de kilograme la hectar, față de 600—800 kg in 
anii 1910—1920.

Au urmat ani de eforturi, de căutări. Zodia socialismului a 
deschis și agriculturii ferestre spre culmi nebănuite. Lupta pen
tru ameliorarea soiurilor ă devenit o problemă de conștiință na
țională, de datorie patriotică. Din laboratoarele cercetării știin
țifice, noile soiuri de griu trec să înfrățească in vastele amfi
teatre ale timpului. Iar cîmpul le consacră numele : Excelsior, 
Dacia, Ceres, Diana, Lovrin, Potaisa.

Dacia — nume de griu Tara străbună, cu numele ei dinții, 
revine — efigie — pe cea mai pașnică și fundamentală îndelet
nicire a. oamenilor : lucrarea pămintului. Dacia — nume de 
neam, nume de merinde, nume de veșnicie.

Alt nume nici că putea fi !
Așadar, Excelsior, Dacia. Ceres, Lovrin, Potaisa. Inteligență 

românească aplicată la scara bobului de griu.
în același timp : Dor Mărunt, Smirna. Scornice  ști, Girbovi, Pu- 

rani, Comloșu Mic. Girla Mare, Stoicănești — teritoriu de efort 
și hărnicie, perimetru unde prinde viață această inteligență 
romanească Nu intimplător aceste cooperative agricole (și nv 
numai ele. desigur) sint deținătoare a numeroase Ordine ale 
Muncii clasa I, pentiu înaltele producții obținute

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei'*  — tradițională sărbă
toare a rodniciei pămintului românesc — s-a apreciat că am 
obținut cea mai mare producție de cereale din istoria patriei 
Au fost „omologate" și noile recorduri. La griu. de pildă, lucră
torii întreprinderii agricole de stat Variaș. județul Timiș, au 
recoltat. 6 733 kg la hectar La porumb, numeroase unități agri
cole au înregistrat producții medii de 8 000—10 000 și chiar 
11 000 kg la hectar. Rad bun au dat sfecla de zahăr, floarea-soa
relui. celelalte plante agricole. Este demn de relevat. în ac. st 
context, că 65 la sută din producția de griu a acestui an s-a 
realizat din soiuri românești, iar porumbul — in totalitate — pe 
baza hibrizilor autohtoni. Constituie, aceasta, o dovadă a hăr
niciei lucrătorilor ogoarelor, dar și a faptului că ei știu si 
aplice in practică recomandările științei. Creșterea gradului de 
mecanizare și chimizare, folosirea tehnologiilor moderne de 
muncă, irigațiile sint realități concrete, sugestive, la scara în
tregii țări.

Dacia — nume de griu. devine marcă de prestigiu, specifică 
întregii agriculturi românești.

ION ANDRE1ȚA



Expresie a muncii creatoare a poporului, 

a geniului său creator
A

ț

î
*
I

I 
A

î

ț

i
î
*

A FI TÎNĂR COMUNIST
irsta țârii — virsta celor nâscuți și V crescuți odată cu ea. O generație
acreditată nu doar prin date de 
strictă biografie, ci, in primul rind, 
prin repere de apartenență. Cei care 
se apropie astăzi cu numărătoarea 

anilor proprii de trei decenii iși confruntă sărbă
torirea lor cu aniversarea țârii. Coincidențâ — 
uneori, fericită intimplare - adesea, întotdeauna 
- prilej de retrospectivă.

Cum sint eu, cel care am străbătut tot atiția 
ani cit și Republica ? E aici, in întrebarea pe 
care nu o rostim prea des, dar ne-o punem de 
fiecare dată, însuși punctul de referință al unei 
etape, numitorul la care ne raportăm propria 
devenire.

Cum sint, cum sintem, de ce sintem așa ? - 
intrebâri-sinteză, chintesența 
program. O creștere ce se dimensionează

unor semnificații, 
in 

ajungeri, abțineri și aspirații la cotele exigen
țelor contemporane. Ne-au născut și ne-au în
vățat să trăim cei care au luptat să trăim altfel, 
să ne naștem intr-o altfel de lume. Ne-au 
deprins să gindim cei care au dat cugetării pre
țui exod, convertind caratele personale ale min
ții in moneda bunăstării generale, a unei în
scrieri temeinice pe orbita progresului și chriii- 
zatiei.

Știm sâ ne comportăm și acționăm după nor- 
canoane, 
dreptătn. 
care tră- 
popor ol 
conduită

me drepte. Severe, fără a deveni 
riguroase - in spiritul adevărului și al 
Generația de o virstâ cu Republica in 
ieste se afiliazâ la cadența întregului 
României socialiste, urmind legile de 

ț și de acțiune hotărite de partid pentru edifi
carea unui om nou intr-o nouă calitate si con
diție a sa exemplară. Munca si viața înțelese și 
trăite după normele comuniste de existenta, 
munca și viața raportate la cele mai inaintate 
principii ale conștiinței și moralei dau identitate, 
definesc si recomandă pe fiecare component al 
rirstei tinere.

Sint rnă *cnr  duaMxez printre cei de alături,
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rnai intii prin felul in care îmi fac datoria. 
Prin modul cum muncesc, prin rezultatele și efi
ciența stilului meu de efort, prin elementele de 
contribuție personalâ la reușita de ansamblu. Fie 
câ sfredelesc coama munților lâsind cale libera 
apelor mlădiate in energie utila, fie că îmi am
biționez competența intru obținerea unor per
formanțe pe ogoarele țării, fie câ ii cer gindului 
să anticipeze procese tehnologice de anvergură 
sau sâ imagineze căi raționale pentru depășirea 
unor parametri considerați, o vreme, inatacabili, 
este, in această ințelegere a menirii individuale 
ca pe o condiție de existență colectivă, imaginea 
insâși a răspunderii față de patrie. Grija, preo
cuparea, frâmintarea pentru continua ei propă
șire. Nu prin enunțuri, ci prin fapte. Acțiunea 
dirijată spre nivele de ambițioasă competitivita
te devine astfel cel mai frumos discurs despre 
efort

Profilul fiecăruia se conturează după liniile 
sigure ale modelului de ansamblu, dinamic și 
generos, chibzuit și intransigent totodată, res
ponsabil și corect, drept și puternic, modest, dar 
sigur pe opțiunile sale.

Mindria participării la ofensiva cea mai exi
gentă pe care a cunoscut-o pină in prezent 
România - cincinalul revoluției tehnico-științifi- 
ce - se traduce in plan personal prin investiții 
competente și active, prin contribuții substanțiale 
și eficiente, printr-o ințelegere complexă a pro
fesiei și a rigorilor de practicare a ei. Depinde 
de noi inși ne cum trăim, sintem direct răspun
zători pentru cum va arata viața noastră. Cei 
care intră in maturitate acum cind Republica 
pășește in cel de al treizecilea an de existență, 
cei ce și-au conturat personalitatea după liniile 
de forță ale exemplului comunist de acțiune și 
conduita sint purtătorii unei ștafete care se îm
bogățește și sporește continuu in frumusețe și 
valoare.

SOFIA SCORȚARU-PAUN
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CÎND MESERIA NU 
MAI CONSTITUIE 

UN SECRET

tul și rolul oamenilor de aici.

Electricianul Ilie Sisu este, 
cum ne spune maistrul său 
Constantin Prunaru, „cres
cut aici, la întreprinderea 
de panouri și tablouri elec
trice din Alexandria, n-a 
venit din altă parte". Colec
tivul tinerei unități teleor- 
mănene, devenită doar în 4 
ani de funcționare repre
zentativă pentru industria 
electrotehnică românească, 
se mîndrește cu oamenii săi, 
Ilie Sisu fiind și el unul 
dintre cei mai buni, printre 
primii absolvenți de liceu 
din 360 cîți lucrează acum, 
aici. La 26 de ani, este șeful 
unei formații la secția echi
pări electrice unicate. Denu
mirea exprimă prin ea în
săși importanța secției, ros- 

„Cind m-am încadrat — măr
turisește el — nu credeam că am să pot executa singur aseme
nea obiective. „Cearșafuri de scheme" trebuiau citite și puse în 
operă. La unicat nu ai de la cine să te... inspiri ; te uiți numai 
în plan. Nici altcineva nu poate continua lucrul început de 
tine. Acum — conchide tinărul electrician montator — meseria 
asta nu mai e pentru noi un secret : fiecare știe ce să facă". 
Satisfacția deplină —r continuăm discuția — o ai atunci cind, 
apăsind pe buton, vezi că panoul răspunde la toate comenzile".

— Cite asemenea prilejuri ați avut ?
— Multe.
își consultă carnețelul și enumeră ! „La o comandă pentru 

T.I.A. București termenul de execuție s-a redus cu 30 la sută... 
Am onorat comenzi pentru I.C.M.S. Galați, C.P. Teleajen, I.O. 
Balș, I.C.I.M. Brașov, I.R.E. Baia Mare, I.C.M.M. Tîrgoviște, 
T.I.M. Iași"...

Anul acesta șeful de echipă Ilie Sisu a trecut cu succes exa
menul pentru categoria a V-a.

— Ce înseamnă această promovare într-d nouă treaptă pro
fesională ?

— Să arăți că ești capabil de lucruri mai complexe, cu ca
racter special. Să poți descifra și să utilizezi aparate compli
cate, necunoscute în activitățile anterioare.

VASILE RĂVESCU

Trei dintre tinerii fruntași ai secției montaj genera’, de la î-.:-tz’ - z
Mai" din Ploiești ; Marcel Zincă, Stoenesau Eliode și Conwa-.: ~ iUc

Fotografia O. PLECAN OAMENII CÂMPIILOR

. ABECEDARUL
DIN CENTRALA SUBTERANĂ
Mă aflam în centrala subte

rană de la Hidrocentrala de pe 
Someș, beton și piatră, amintind 
aici, la o sută de metri adinci
me față de cursul firesc al vie
ții, de istorice palate medievale, 
poate Mogoșoaia Brîncoveanu- 
lui, poate Hunedoara Iancului, 
poate Făgărașul nu demult res
taurat. Aici, in imensitatea de 
întuneric, îndulcită din loc in 
loc de cite un bec galben și ne
putincios, artificierul Neagu 
Radu se strâduie să mă facă 
să înțeleg ecoul pușcâturilor cu 
dinamită : „Cind auzi semnalul 
și te ascunzi în vreo crăpătură, 
zici că s-a pornit pămîntul să 
umble cu zgomot mare pe de
desubt și simți un izvor rece 
eum îți călătorește pe șira spină
rii". Lingă noi, constructorii dau 
aprobator din cap, da, așa este, 
am trăit momentul fiecare, nu 
o dată, dar totdeauna altfel — 
și cu emoție. Le privesc chipu
rile, au dreptate desigur, un 
tînăr însă îmi atrage în mod 
deosebit atenția, pare să frea
măte și din buzunarul pufoaicei 
stă să-i iasă afară un cotor de 
carte ponosit, poate un carnet, 
poate un regulament de protec
ția muncii, ori mai știu eu ce. 
Mi-a observat privirea, își în
deasă stînjenit pumnii în buzu
nare, surîde.

Nu mi-a fost ușor să-1 în
demn la vorbă. „Știți — zice 
— eu de meserie sint învățător, 
adică am fost. Calificat, eu acte 
in regulă. La noi în sat, în 
Dărmănești. Din 1964, am în
ceput să trăiesc printre copii. 
Muncă frumoasă, să-1 deprinzi 
pe copil cu știința de carte, cu 
alfabetul. Alături, la Poiana 
Uzului se înălța pe atunci șan-
tierul. Era nfcvoie de un dascăl

acolo și n-am stat mult la chib
zuială ; m-am prezentat. Se 
chema câ sint tot acasă, dor
meam tot in patul meu. Dar 
șantierul trebuia sâ plece odata. 
ceea ce s-a și intimplat Eu, ce 
sâ fac ? Mâ împrietenisem tu 
constructori, mai ales cu maiștrii 
Ion Horotan și Gheorghe Mano- 
liu. Seară de seară le ascul
tam vorbele, le cereetam faptele, 
m-ascultau și ei pe mine. Și-mi 
zice o dată Manoliu : ..Măi Va- 
sile, — că pe mine Vasile mă 
cheamă. Vasile Mierliei — in 
tine e stofă bună, rezistentă, 
hai și te-om face de-al nostru, 
că și constructor trebuie sâ fii 
om cu carte". Nu știu cum și 
cind m-am decis, treaba e că a- 
tunci cind inginerul a venit 
să-mi mulțumească pentru că 
le-am învățat copiii, i-am răs
puns îndirjit : Mai ușor, tova
rășe inginer, că n-ați plecat 
încă și nici eu n-ai. .as aicL 
Manoliu era acolo, . rezent la 
discuție, și-a zimbit făcind in 
felul lui cu ochiul. Inginerul s-a 
uitat nedumerit cind Ia unul, 
cind la altul. „Știe el, Vasile, ce 
știe — a zis Manoliu — și 
uite-așa am ajuns aici, pe So
meș, în rind cu toată lumea. Și 
dacă tot deveneam constructor, 
atunci trebuia să-mi aleg o me
serie serioasă — și m-am făcut 
miner. Astăzi sint maistru, 
maistru miner, dar lucrez și ca 
fierar-betonist“.

Și, totuși, tilcul cărții din bu
zunar nu-1 aflase. îl rog să-mi 
arate și mie despre ce-i vorba. 
Scoate stingherit un abecedar. 
„Știți, soția mea este învățătoa
re. Aici, la școala șantierului. 
Oamenii zic că-i bună dăscăli
ță, copiii o salută cind trec pe 
lingă ea. Eu, de, ca fostul, o mai

face planurile de lecții. Bune 
planuri, nu xic nu. dar mă cu
prinde eiteodatâ dorul, și atunci 
ii fac eu cite un plan de lecție 
model, așa ea pentru o inspec
ție. Abecedarul ista mi-a scă
pat intimplător in buzunar, dar 
eu constructor rămin“.

Este foarte greu si alegi 
*s.^3Z>droee exemplelor 

F faptelor petrecute i» acest 
cs pe ogoare zzel dmr care, 
p-.s sciTce lax, si teprez.r,- 
te aa prrm pion. «a pewenc 
xe’nar'-.estir. Dtficzla selecție 
are mai multe cauze. dxn 
care deed se detașează ce 
principale. Pe ace sd 
dențieti ca harnic. cs 
gospodar, atita timp cit 
consemnează cea i
producție cerealierz die 
toria țării? Ce fapt deosebit 
a realizat un singur om. cied 
ceuf neprielnic « fost trans
format intr-un ee record 
przn opera e sute de msi de 
b'mțe. incrincenaze feri odih
nă, zi fi noapte, pe zipzzi. 
pioaie s-f^s. ’» sp.e-l 
triatei, ia coletul poruesb^- 
I-: ? Memoria pdmintutei

eri- 
tora 

na~e
ie

brăzdat de palmele bătucite 
rămine numai in amintirea 
recoltelor, ca un itinerar al 
efortului de sudoare, pasiu
ne fi, de ce nu. sacrificiu. 
Iar sacrificiul este un prag 
care transformă faptul obiș
nuit in exemplu. Tinărul des
pre care vrem să vorbim in 
zceste rinduri este, intr-ade
văr. un exemplu. A fost mai 
Iutii șef de fermă, apoi ingi
ner-șef al cooperativei agri- 
cc’.e din Obirșia de Cimp, 
județul Mehedinți. Pe vre
mea studenției, in vacanțe, a 
participat ca simplu muncitor 
la tecrul timpului. La nici 28 
de ani a fost ales, prin una- 
niuutaiea obftei, r._
fed.nte al unității. „Este fiul 
nostru"*  — imi spunea un 
coopera:or octogenar, pensio
nar. prezent in campanie,

fi pre-

cind toiul muncii nu lasă pe 
nimeni acasă. De ce ? — am 
intrebat. „Pentru că știe să 
se poarte cu pămîntul, cu 
noi". în numai 3 ani de „me
serie a sporit recolta la griu 
cu 1000 kg ha, la porumb cu 
2 500 kg, in zootehnie a adus 
un spirit nou de muncă : or
dine, disciplină, competență. 
Unitatea a fost distinsă in 
acest interval cu inalte or
dine și medalii ale muncii. 
Cifrele de producție, prea 
multe spre a le înșira aici, 
vorbesc de la sine, dar pen
tru inginerul Dan Marinescu, 
respectul față de oameni și 
față de pămint este mai pre
sus de toate. Pentru aceasta 
și-a ciștigat încrederea; in 
propriile puteri, ' * '
cooperatorilor.

ȘTEFAN DORGOȘAN
în fața

ION ANDRETȚA

Fotografia GHEORGHE CUCUurmăresc uneori seara cum își

APĂBĂTOR si cokthw 
D[ NĂDEJDE II lAllll TALE

Despre ostași, despre cei care 
Stau de veghe la hotarele pa
triei sau își desăvîrșesc pregâ- 
tirea pe cîmpurile și în sălile
de instrucție, despre ostașii 
constructori, aflați pe șantie
rele economiei naționale, se 
vorbește întotdeauna cu admi
rație și respect. în fața faptelor 
lor, a succeselor obținute în 
activitatea zilnică, gîndul te 
duce la glorioasele tradiții ale 
armatei noastre, pe care ostașii 
de astăzi le poartă cu cinste și 
venerație mai departe. încerc 
acest sentiment, împărtășesc 
mindria de a fi apărător devo
tat și în același timp construc
tor de nădejde al țării stînd 
de vorbă cu un tînăr ofițer 
aflat de cîțiva ani la comanda 
unei subunități. Altfel, un tînăr 
obișnuit, pasionat pentru mun
ca sa, locotenentul Dan Mirică, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. din unitatea în 
care lucrează, are meritul de 
a fi condus și organizat în așa 
fel activitatea subordonaților 
incit, pentru a treia oară con
secutiv, subunității sale i s-a 
acordat titlul de „subunitate 
de frunte".

„La baza succeselor noastre 
— îmi spunea tinărul locote
nent — stă în primul rînd dis
ciplina. Disciplina privită ca o 
înțelegere, de către toți oame
nii, a modului de a te compor
ta în anumite împrejurări1*.

O mare parte din timpul li
ber și-o petrece în unitate, 
printre colegi și soldați, în ca
binetul de științe sociale, unde 
este lector, Ia club, unde în
drumă activitatea mai multor 
formații artistice. Pe lingă a- 
ceasta a confecționat împreună 
cu ostașii din subunitatea sa o 
mare parte din baza materială 
necesară procesului de instruc

ție. Machete, planșe, dispoziti
ve de tot felul, confecționate 
de comunistul Dan Mirică ajută 
într-o mare măsură la între
girea cunoștințelor acumulate 
de soldați, cunoștințe care se 
regăsesc în calificativele ma
xime obținute de ei. „Și de
sigur, subliniază tinărul loco
tenent, în activitatea noastră, 
sentimentul de înaltă datorie 
patriotică ce stăruie în sufletul 
fiecărui ostaș este și mai pu
ternic atunci cind știi că tinerii 
în haine militare, a căror acti
vitate o . conduci aici, vor a- 
plica o parte din aceste cu
noștințe, acolo, în producție, 
unde vor merge după lăsarea 
la vatră și își vor aminti de 
timpul petrecut în unitate ca 
de o înaltă școală a muncii, a 
bărbăției și curajului".

N. MILITARU

ARGUMENTELE CUTEZANȚEI

în urmă cu douăzeci și 
patru de ani, prima instalație 
de foraj, T-50, își implinta 
sapa rotativă în pămîntul 
ars de soare al Olteniei. Cu- 
rind după acest eveniment 
avea să apară pe harta țării 
o nouă schelă petroliferă, o 
nouă cetate a muncii : 
Țicleni. T-50, deci primul 
succes răsunător al indus
triei constructoare de utilaj 
petrolier, primul mare utilaj 
de concepție și fabricație ro
mânească. Așadar, în anul 
1952 — T-50, Țicleni. Sapa 
rotativă a rezistat pînă la 
adincimea de 1 250 de metri, 
deși fusese programată pen
tru 1 200. O diferență liliput, 
s-ar putea crede, o depășire 
nesemnificativă. Dar, iată că 
acest început, doar aparent 
modest, a inaugurat zodia 
marilor recorduri, acea ine
puizabilă succesiune a reali
zărilor industriei petroliere 
românești, acea ireversibilă 
și temerară urcare spre po
diumul unor succese de răsu
net mondial. Căci, după T-50 
au urmat : 3DH-200. meda- 
liată cu aur la Tirgul inter- 
național de la Leipzig (1964), 
F-200, medaliată cu aur la 
Tirgul internațional de la 
Bmo (1968). FOMAR-til

F-500, F-320 șl multe altele. 
Căci, după T-50 a urmat 
deschiderea unor noi timpuri 
petrolifere in România, in 
Algeria, Siria, Turcia, in Ar
gentina sau R.P. Chineză, in 
Polonia, Ungaria sau R.S. 
Cehoslovacă. Fiecare nouă 
deschidere de zăcămint fiind

tru noi zăcăminte ? Dimpo
trivă.

O imagine comună, obiș
nuită pentru cei care au 
născut-o și o multiplică de 
zeci de ori pe an : o imagine 
inedită, antologică aș putea 
spune, pentru cel care se su
pune pentru prima oară te

marii întreprinderi ploieștene 
și se îndreaptă spre unul din 
viitoarele timpuri petroli
fere : poate aici, pe pămîntul 
străbun, poate in Siria. Chi
na sau Argentina...

Nu. forajul la 10 000 de me
tri adincime nu mai este o 
barieră de netrecut ! Dincolo

perimetru al creației tehnico- 
științifice românești. Adevăr 
confirmat de noile strunguri 
Carusel și mașmi-unelte cu 
comandă program, de ultime
le turboagregate gigant, de 
navele de 55 000 tdw. de 
noile linii tehnologice pentru 
marile combinate chimice și

Forajul de mare adincime
și o nouă consacrare interna
țională a constructorilor de 
mașini români.

Dar, o enumerare cit de 
sumară a realizărilor din 
acest domeniu se cere urmată 
de o explicație. Diversificară 
continuă a sortimentelor o 
adus cu sine și o necontenită 
îmbunătățire a parametriloi 
lor tehnici și funcționali. Dc 
la 1 250 metri forați in 1952 
s-a ajuns astăzi la 10 000 
Punct terminus in epopeea 
forajului de mare adincime. 
in fantastica și teribila luptă 
cu adîncimile geologiei pen

ribilei ei forțe și frumuseți 
și crede in ideea că ea va 
rămine nealterată peste ani 
și ani : ridicarea unei noi 
urle de fora}. De data aceas- 
a. F-500, pentru 10 000 metri 
tdincime Cinci minute du- 
cază intreg procesul. După 
ceste 5 minute, rodajul de 

'4 de ore. urmărit clipă de 
'lipă — o succesiune de 
emoții și atitudini de fiecare 
lată ieșite din comun — de 
tinerii din echipa lui Cristian 
Mihalache. După această zi, 
unică in felul ei. F-500 pără
sește standul de probe ai

de această limită începe o 
nouă investiție de inteligen
ță. efortul de a crea noi oțe
luri — mai dure, mai rezis
tente, noi agregate, noi tur
nuri de metal care să punc
teze ascensiunea gindirii și 
creației tehnice românești. 
Forajului in straturile tot 
mai profunde ale geologiei ii 
corespunde astfel un foraj 
interior, de inteligență. de 
spirit. Iar acestui ireversibil 
și mereu mai temerar foraj 
interior ii urmează o gamă 
tot mai largă de căutări, de 
împliniri, in tot mai vastul

metalurgice, de ultimele 
creații ale tehnicii de calcul, 
de cele mai recente realizări 
in domeniul opticii și meca
nicii fine. Adevăr confirmat 
de apariția și exploziva dez
voltare a unor noi cetăți in
dustriale. Foste tirguri, foste 
sate străbătute doar de fiorul 
pitorescului blajin au de
venit : Balș, Colibași. Roman, 
Vaslui, Zalău. Alexandria, 
Birlad, Curtea de Argeș, 
nume de care se leagă toc
mai cuceririle de vîrf, cele 
mai spectaculoase, ale indus
triei românești. Cuceriri care

sint deja, și ele, puncte de 
pornire pentru viitoare reali
zări in domenii ca electro
nica. electrotehnica, meca
nica fină sau tehnica de 
calcul. Cetăți ale muncii și 
inventivității, cetăți unde tot 
mai adincul foraj de inteli
gență s-a incetățenit odată 
pentru totdeauna, imbrăcind 
forme proprii locurilor, oa
menilor.

...în urmă cu 24 de ani, pri
ma turlă de foraj se înălța 
deasupra Olteniei. Cam in 
aceeași perioadă un român 
gindea-spunind: o sculp
tură se face pe dinăuntru. 
Așa cum un foraj la 10 C00 
de metri presupune un invi
zibil dar real foraj al inven
tivității și cutezanței, al con
științei creatoare. Așa cum 
din aceeași bucată de metal, 
purtind potențial inscripția 
„Made in Romania", se nasc 
noile aoregate. utilaje și ma
șini. Tot mai spectaculos 
acest proces al nașterii și de
venirii noilor mașini și apa
rate românești, tot mai com
plexe, in forma și structura 
lor, aceste creații de vîrf ale 
industriei, din ce in ce mai 
căutate pe meridianele și 
paralelele lumii.

PAVEL PERFIL

Cei care-1 cunosc, colegii 
de muncă, prietenii l-au 
crezut un tînăr liniștit, con
știincios, însă în nici un caz 
un iscoditor în sensul frumos 
al cuvîntului, un înflăcărat 
căutător de nou. Nimic din 
înfățișarea lui. în afară 
poate de privirea pătrunză
toare, nu te lasă să-ți în
chipui că tînărul, căruia 
nu-i dai mai mult de 23— 
24 de ani, este un inventa
tor. Că după programul de 
muncă în secția a cărei ac
tivitate o conduce, sau după 
orele în care este profesor 
la cursurile de perfecțio
nare din întreprindere, ră- 
mîne ceasuri întregi în uni
tate și lucrează pentru a 
pune la punct instalații.

mașini, pentru confecționarea unor dispozitive care să ușureze 
munca oamenilor și să le-o facă mai eficientă. Mai nou a 
conceput, cu alți colegi, cărora le-a vorbit despre ideea înfiin-
tarn in întreprindere a unui institut tehnico-stiințific. unde să 
tie pregătite cadrele ce vor lucra in noile secții, regulamentul 
de funcționare al acestei torme de pregătire si ridicare a cali
ficării. De fapt propunerea inginerului Lucian Groțanu a și 

.m1alerJa.'lza,a Prin. înființarea. încă din luna august, a In
stitutului tehnico-ștnntific la întreprinderea „Tehnofrig**  din 
municipiul Cluj-Napoca și apoi in alte două unități economice' 
de aici. Pentru modul in care a acționat, încă de la venirea 
in întreprindere, in vederea perfecționării procesului de fabr:- 
catie. a pregătirii profesionale a cadrelor din unitate si bineîn
țeles pentru ridicarea continuă a Dregătirii sale in’inern' iu- 
Cwn<?rOȘa"U a fost ales Prorector al Institutului' telimco- 
ștnnțific și responsabilul comisiei de creație tehnic" ie pe 
lingă organizația U.T.C. din întreprindere.

Deși timpul care a trecut de la deschiderea cursurilor eslc 
destul de scurt, tinerii constructori de utilai frigorific din rini- 
Napoca se pot deja mindri cu rezultate bune. Inven*<il<>  si ra
ționalizările realizate de tineri in cadrul Institutului termice- 
științific au condus la creșterea productivității muncii s, econo
misirea unei mari cantități de oțel inoxidabil, de alte mate
riale. „Fără sa exagerăm, sublinia tinărul inginer Lu
cian Groșanu, intr-un viitor nu prea îndepărtat sintem
convinși ca fiecare cadru din întreprindere va avea pre
ocupări mai noi m ceea ce privește nromovarea noului- a 
tehnicii avansate. Această încredere, sentimentul că vom putea 
pune mai bine in valoare cunoștințele noastre, priceperea oame
nilor de aici smt argumente care ne îndeamnă să cutezăm sâ 
gindim la înfăptuiri și mai mari".

M. NICOLAE



l Răscolind sufletul celor de-un grai
i Cind Miorița se apropie de casă

Coboritoarc pe-un picior de plai.
( VASILE GOGONEA
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Ziua Republicii

Invitații pentru 
REVELIONUL 
TINERETULUI

BILANȚ SPORTIV 1976
lotul republican de handbal pentru

A.S. LOTO PRONOSPORT

• I » ■ 11 )-x»ro< <

România-film prezintă o producție a Casei de filme numărul patru 

POVESTEA DRAGOSTEI

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE
A SERVICIILOR PUBLICE ÎN PERIOADA FSȘf, 

30 decembrie 1976 — 2 ianuarie 1977 SSH'vJî;



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
TELEGRAMĂ

' EXPUNEREA LA PROIECTELE LEGII
RETRIBUIRII MUNCII ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE

COOPERATISTE Șl LEGII PRIVIND
' ORGANIZAREA PRODUCȚIEI DE LEGUME

SI CARTOFI, PRECUM SI VALORIFICAREA J ’
LEGUMELOR, CARTOFILOR Șl FRUCTELOR

prezentată de tovarășul ANGELO MICULESCU
viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii si industriei alimentare

Actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale dezbate proble
me deosebit de însemnate pen- 

1^0h'u dezvoltarea în ritm susținut 
a producției agricole și întărirea 
economico-organizatorică a uni
tăților agricole socialiste pentru 
ridicarea nivelului de viață și 
cultură al satelor și comunelor 
noastre.

Vă rog să-mi permiteți ca. din 
însărcinarea Consiliului de Mi
niștri. să supun aprobării Marii 
Adunări Naționale proiectul de 
Lege privind organizarea pro
ducției de legume și cartofi, pre
cum și valorificarea legumelor, 
cartofilor și fructelor și proiec
tul de Lege privind retribuirea 
muncii în unitățile agricole coo
peratiste.

Proiectele de lege arătate re
prezintă o nouă și strălucită a- 
firmare a politicii partidului, de 
înfăptuire a vastului program de 
dezvoltare a agriculturii, stabilit 
de Congresul al XI-lea. politică 
realizată sub conducerea înțe
leaptă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului și președintele re
publicii. sub a cărui îndrumare 
și sprijin permanent lucrătorii 
ogoarelor au obținut, an de an. 
rezultate de producție și econo
mice din ce în ce mai bune și, 
ca urmare, o continuă ridicare 
a nivelului lor de trai.

Proiectul de lege privind or
ganizarea producției de legume 
și cartofi, precum și valorifica
rea legumelor, cartofilor și fruc
telor. a izvorit din necesitatea 
de a legifera o concepție unita
ră. pentru organele și organiza
țiile de stat și cooperatiste, în 
executarea sarcinilor ce ne re- 

hdn, pentru valorificarea poten
țialului productiv de care dis
punem. realizarea acțiunilor și 
sarcinilor cu care ne-am înscris 
în programele de dezvoltare a 
legumiculturii. culturii cartofului 
și pomiculturii, aprobate de 
conducerea partidului.

Proiectul de lege stabilește 
sarcinile și răspunderile ce re
vin producătorilor în aplicarea 
și perfecționarea continuă a 
tehnologiilor avansate, în spori
rea și diversificarea producției, 
calea principală de creștere a 
veniturilor acestora. De aseme
nea,. se stabilește un cadru îm
bunătățit de producție și circu
lație a semințelor și materialu
lui săditor cu valoare biologică 
ridicată, care să asigure crește
rea producției și ridicarea cali
tății acesteia.

Ținînd seama de necesitatea 
perfecționării sistemului de a- 
provizionare. la nivelul impus 
azi de cerințele consumatorilor, 
proiectul de lege prevede: cum
părarea întregii producții de le
gume, cartofi și fructe contrac
tate, precum și a cantităților ob
ținute peste aceasta, perfecționa
rea activității de preluare, 
păstrare proaspătă prin depo
zitări specializate, prelucrarea și 
desfacerea produselor, asigura- 

JK rea condițiilor igienico-sanitare 
necesare, precum și precizarea 
unitară a competențelor terito
riale ale unităților socialiste cu 
Sarcini de industrializare, semi- 
industrializare și desfacerea 
produselor.

în domeniul politicii de pre
țuri, proiectul de lege reunește 
prețurile la aceste produse, dis
persate in mai multe acte nor
mative, incluzînd în regimul de 
prețuri stabilite prin lege o ga
mă mult mai largă de produse, 
asigurindu-se astfel o mai bună 
stabilitate a acestora, obținîn- 
du-se totodată și o eficiență eco- 
nomică corespunzătoare a acti
vității. pentru toate categoriile 
de producători.

Pentru transpunerea în viață 
a prevederilor proiectului de 
lege, Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare și consi
liilor populare județene și comu
nale le revin răspunderea apli
cării politicii partidului și sta
tului in acest domeniu, luării 
tuturor măsurilor necesare spo
ririi producției de legume, car
tofi și fructe, organizării pro
ducției acestora in ferme spe
cializate. folosirii de semințe 
cu potențial superior biolo
gic, obținerii de producții din 
ce în ce mai ridicate, pe seama 
sporirii producției medii la hec

tar, îmbunătățirii calității aces
tora, a condițiilor de transport, 
depozitare și desfacere.

Proiectul de lege privind re
tribuirea muncii in unitățile a- 
gricole cooperatiste stabilește că 
retribuirea se acordă pe baza 
prevederilor statutare și a prin
cipiilor și reglementărilor cu 
caracter unitar pe economie, 
prevăzute in Legea nr. 57/1974 a 
retribuirii, cu respectarea ri
guroasă și aplicarea consecven
tă. corespunzător condițiilor 
specifice de muncă ale agricul
turii. a principiului socialist al 
repartiției după cantitatea și ca
litatea muncii.

Proiectul de lege prevede să 
se asigure cooperatorilor care 
prestează o muncă utilă. își în
deplinesc sarcinile ce le revin, 
execută lucrările în bune con- 
dițiuni și realizează producția 
angajată, retribuirea la nivelul 
prevăzut in planul de producție 
și financiar al unității.

în proiectul de lege au fost 
înscrise prevederi care se refe
ră la organizarea producției și 
a muncii, avînd drept scop 
întărirea spiritului de muncă 
colectivă, a disciplinei, creșterea 
răspunderii întregii echipe și a 
fiecărui membru al acesteia, 
pentru folosirea deplină a bazei 
tehnico-materiale. executarea la 
timp și de calitate a volumului 
de muncă stabilit pe întreaga 
suprafață sau pe întregul efectiv 
de animale și obținerea nivele
lor de producție prevăzute in 
planul unității.

Retribuția in acord global se 
acordă cooperatorilor, pe baza 
tarifelor pe unitatea de produs, 
proporțional cu producția obți
nută pe întreaga echipă și chel
tuielile materiale repartizate, cu 
condiția executării, in perioadele 
fixate, a tuturor lucrărilor pre
văzute. drepturile cuvenite 
membrilor echipei acordindu-se 
in funcție de realizările obținu
te de aceștia, fără a fi condițio
nate de rezultatele obținute de 
celelalte echipe, ferme, brigăzi 
sau pe ansamblul unității.

Ținind seama de faptul că in 
ultimii ani — pe baza indicației 
conducerii partidului — s-au 
dezvoltat asociațiile economice 
intercooperatiste. ca forme su
perioare de organizare a pro
ducției în agricultura coopera
tistă. în proiectul de lege au fost 
înscrise și pentru aceste unități 
reglementări privind retribuirea 
muncii, modul cum trebuie orga
nizate producția și munca, pre
cum și obligațiile ce revin lucră
torilor din acest sector, pentru 
realizarea producției și a veni
turilor și, corelat cu, acestea, 
care va fi nivelul retribuirii.

Pentru depășirea producției 
angajate, cooperatorii care lu
crează nemi-jlOcit în producție, 
cei cu funcții de conducere și 
de execuție, mecanizatorii; pre
cum și specialiștii agricoli pot 
să primească retribuție supli*  
men tară ; de asemenea, coopera
tiva agricolă de producție și a- 
sociația economică intercoopera*  
tistă pot acorda cooperatorilor 
în anumite condiții un anumit 
nivel de retribuire ca venit ga
rantat, pentru a asigura o mai 
bună cointeresare a coopera
torilor.

In proiectul de lege se preve
de că membrii cooperativei agri
cole de producție beneficiază, pe 
lingă retribuția pentru mifnca 
depusă și rezultatele obținute, și 
de fondul social al statului, aju*  
toare pentru familii cu copii și 
de celelalte drepturi sociale, în 
condițiile stabilite prin statutul 
cooperativei agricole de produc
ție și statutul Casei de pensii și 
asigurări sociale a membrilor co
operativelor agricole de pro
ducție.

Pentru nCexecutarea la timp și 
de calitate a lucrărilor, nefolosi- 
rea la întreaga capacitate a uti
lajelor. proasta gospodărire a 
avutului obștesc, ori încălcarea 
altor norme disciplinare a mun
cii. membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție li se aplică, 
potrivit statutului, sancțiuni dis
ciplinare.

în executarea prevederilor a- 
cestei legi. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare și 
Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție vor 

acorda o atenție deosebită întoc
miri: unor planuri de producție 
echilibrate, care sâ asigure aco
perirea cheltuielilor din venitu
rile fiecărei unități, cu asigura
rea unei rezerve de 10—15 la 
sută, ridicării eficienței folosirii 
actualei dotări, extinderii lu
crărilor de mecanizare la majo
ritatea culturilor și speciilor, re
ducerii consumului de forță de 
muncă și creșterii continue a 
productivității muncii, urmă
rind totodată ca cheltuielile ma
teriale să fie făcute cu o eco
nomicitate cit mai ridicată. De 
asemenea, vom lua măsuri de 
întărire a răspunderii in execu
tarea lucrărilor, respectarea teh
nologiilor prevăzute și generali
zarea sistemului de organizarea 
producției și muncii in acord 
global.

în aplicarea prevederilor pro
iectului de lege, vom lua mă
suri să dezvoltăm activitățile 
industriale pe lingă cele agri
cole. să calificăm membrii coope
ratori in executarea lucrărilor 
necesare, pentru a spori produc
ția agro-îndustrială a cooperati
velor și a asigura pe această 
cale creșterea veniturilor proprii 
și respectiv ridicarea nivelului 
de retribuire.

Proiectul de Lege privind or
ganizarea producției de legume 
și cartofi, precum și valorifica
rea legumelor, cartofilor și fruc
telor. a fost supus dezbaterii pu
blice și a întrunit adeziunea a- 
cesteia. propunerile primite — 
in cea mai mare parte — au 
contribuit la îmbunătățirea și 
completarea prevederilor și nor
melor înscrise în acesta.

De asemenea, la proiectul de
Lege privind retribuirea muncii 
in unitățile agricole cooperatiste, 
s-a ținut seama de rezultatele și 
concluziile reieșite din aplicarea 
experimentală, din acest an. de 
propunerile și sugestiile țărăni
mii cooperatiste, ale lucrătorilor 
din activul de partid și obștesc 
și ale altor organe din mediul 
sătesc, propuneri ce au fost in 
majoritate incluse în actuala 
formă pe care o propunem pen
tru generalizare, începînd cu 
anul 1977.

în încheiere, vă rog să-ml 
permiteți să-mi exprim convin
gerea că adoptarea acestor pro
iecte de lege de către Marea 
Adunare Națională va aduce o 
contribuție de seamă la creș
terea și diversificarea producției 
agricole, la atragerea masei .de 
cooperatori și sporirea eforturi
lor acestora la executarea lucră
rilor și ridicarea continuă a pro
ducției în agricultură și econo
mie, contribuind astfel într-o 
mai mare măsură la aprovizio
narea cu produse agricole a 
populației și industriei, la ridi
carea pe această bază a nivelu
lui de trai al întregului popor.

(Urmare din pag. 1)

cirea Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Angelo Miculescu. vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, a prezentat 
proiectele Legii retribuirii mun
cii in unitățile agricole coope
ratiste. și Legii privind orga
nizarea producției de legume și 
cartofi, precum și valorificarea 
legumelor, cartofilor și fructe
lor.

Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, care au examinat pro
iectele de legi, a fost expus de 
deputatul Iulian Drăcea. secre
tar al Comisiei pentru agricul
tură, silvicultură și gospodări
rea apelor.

A urmat dezbaterea generală 
asupra primului proiect de lege, 
la care au luat cuvintul depu
tății : Gheorghe Petrescu. Ana 
Vomicu. Gheorghe Cristea. Ion 
Rușinaru. loan Foriș. Sofia Ma
xim. Marin Nedea. Ionas Popa, 
Ecaterina Vasile.

In continuare, după examina
rea pe articole a proiectului. 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat. in unanimitate. Legea 
retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste.

RAPORTUL COMUN AL COMISIILOR
PERMANENTE

ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
prezentat

Comisiile — se arată în ra
port — au reliefat conținutul 
cuprinzător al reglementărilor 
propuse, prin care se materiali
zează grija permanentă a parti
dului și statului nostru — per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pentru perfecțio
narea formelor de conducere și 
organizare a producției și a 
muncii, pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al între
gului nostru popor.

Prin întregul său conținut, 
Proiectul legii retribuirii muncii 
in unitățile agricole cooperatiste 
se înscrie pe linia înfăptuirii 
Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului, consfințește 
principiul socialist de repartiție 
după cantitatea si calitatea mup-

PREZENTAREA PROIECTELOR DE LEGI
PENTRU APROBAREA DECRETELOR 

CU PUTERE DE LEGE
EMISE DE CONSILIUL DE STAT

în expunerea la proiectele de 
legi, tovarășul Silviu Curticea
nu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, a mențio
nat. in primul rind. decretele 
adoptate în domeniul economic 
și financiar. 2..__
perfecționării activității de in
vestiții, prin ....
1976 s-a stabilit cadrul juridic 
corespunzător cu privire la e- 
laborarea. avizarea și aproba
rea notelor de comandă și a 
proiectelor de execuție pentru 
investiții.

Pentru a se asigura utilizarea 
cit mai deplină și eficientă a 
fondurilor fixe aflate în dota
rea unităților socialiste, prin 
Decretul nr.’ 393/1976 s-au adus 
unele modificări. Lpgii privind 
amortizarea fondurilor fixe. 
Prin Decretul nr. 391/1976 s-a 
stabilit impozitul pe beneficiu 
datorat de unitățile economice 
din industria de stat, iar prin 
Decretul nr. 209 1976 a fost a- 
probat noul regulament al ope
rațiilor de casă în unitățile so
cialiste. Prin Decretul nr. 363/ 
1976 s-au stabilit taxele datora
te de persoanele fi'zicc și ju
ridice, din' .țară și străinăUle, 
■pentru 
narea < 
invenții.

Astfel, in scopul

Decretul nr. 420-'

.... .țară și străinăUle, 
înregistrarea: și exami- 

cererilor de brevete și

La discuția generală asupra 
celui de-al doilea proiect de 
lege au luat cuvintul deputății : 
Marin Vasile, Mircea Muntea- 
nu, Emeric Szabo. Gheorghe 
Dinu. Valeria Stănescu, loan 
Ichim, Mihai Bîrliga.

După examinarea pe articole. 
Marea Adunare Națională a vo
tat apoi in unanimitate Legea 
privind organizarea producției 
de legume și cartofi, precum și 
valorificarea legumelor, cartofi
lor și fructelor.

Tovarășul Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, a prezentat ex
punerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat, iar Raportul Comi
siei constituționale și juridice 
care a analizat proiectele de legi 
— de către deputatul Tudor Dră- 
ganu. președintele comisiei.

Forumul legislativ suprem al 
țării a adoptat in unanimitate 
legile pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La ultimul punct al ordinii 
de zi. președintele Marii Adu
nări Naționale a supus spre a- 
probare propunerile Biroului 
M.A.N. cu privire la modificări 
in componența unor comisii 

de deputatul IULIAN DRĂCEA
cii prestate și promovează cu 
fermitate principiile eticii și e- 
chității socialiste. Comisiile au 
reliefat, in mod deosebit, preve
derile referitoare la extinderea 
formei de retribuire în acord 
global in toate ramurile și sec
toarele producției agricole.

în urma examinării și dezba
terii Proiectului de lege privind 
organizarea producției de legu
me și cartofi, precum și valori
ficarea legumelor, cartofilor și 
fructelor, comisiile au apreciat 
că prin prevederile acestuia <se 
stabilesc, intr-o concepție uni
tară, atribuțiile și răspunderile 
care revin tuturor organelor și 
organizațiilor de stat și coopera
tiste in valorificarea superioară 
a potențialului productiv de

în domeniul legislației mun
cii prin Decretele nr. 360 și 361/ 
1976 s-au adoptat Statutele dis
ciplinare ale personalului din 
unitățile de transporturi, pre
cum și din unitățile de poștă și 
telecomunicații.

In domeniul învățămintului. 
pe baza Hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a fost emis Decretul 
nr. 269 1976 prin care au 
fost majorate alocațiile zilnice 
de hrană în instituțiile de învă- 
țămint și educație. în vederea 
asigurării cadrului organizatoric 
și juridic necesar participării 
active a părinților la înfăptui
rea politicii partidului și statu
lui în domeniul învățămintului, 
prin Decretul nr. 362/1976 s-a 
prevăzut constituirea comitete
lor cetățenești de părinți, pre
cum și a consiliilor comitetelor 
cetățenești de părinți.

Prin decretul nr. 365/1976 s-au 
modificat unele prevederi din 
Codul de procedură penală. 
Codul de procedură civilă și 
Codul penal, iar prin Decretul 
nr. 364/1976 s-au lărgit atribu
țiile comisiilor de judecată.

în domeniul organizării de 
stat, prin Decretul nr. 204/1976 

permanente ale M.A.N., întru- 
cit unii membri ai acestora au 
fost aleși recent în Consiliul de 
Stat, in guvern sau numiți șefi 
de oficii diplomatice în străină
tate, ori au primit alte însăr
cinări, precum și pentru com
pletarea unor locuri devenite 
vacante.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi în unanimitate 
propunerile privind modificările 
in componența unor comisii 
permanente ale M.A.N.

Declari nd închise lucrările ce
lei de-a IV-a sesiuni a actualei 
legislaturi. tovarășul Nicolae 
Giosan. in numele Biroului Ma
rii Adunări Naționale, a adresat 
deputațiLor călduroase felicitări 
și urări cu prilejul zilei pro
clamării Republicii și al Anului 
Nou 1977.

După încheierea sesiunii au 
avut loc ședințe ale unor co
misii permanente ale M.A.N. 
Comisia pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor 
a ales ca președinte pe deputa
tul Gheorghe Petrescu ; Comi
sia pentru problemele de apăra
re, pe deputatul Ion Stănescu, 
iar Comisia pentru politică ex
ternă și cooperarea economică 
internațională, pe deputatul Va
sile Pungan.

care dispun și in organizarea 
preluării, depozitării, prelucră
rii și desfacerii acestor produse 
la nivelul tehnologiilor avansate 
și al metodelor modeme de co
merț.

Considerînd că reglementările 
examinate asigură perfecționa
rea desfășurării activității eco
nomice și sociale din unitățile 
agricole cooperatiste, precum și 
îmbunătățirea permanentă a a- 
provizionării populației cu le
gume, cartofi și fructe, comisiile 
permanente au avizat favorabil, 
în unanimitate, aceste proiecte 
de legi și propun adoptarea lor 
în forma in care sint supuse 
spre dezbatere Marii Adunări 
Naționale. . .

au fost stabilite măsuri privind 
interpretarea general obligatorie 
a legilor.

• Raportul Comisiei constituțio
nale și juridice a Marii Adunări 
Naționale a fost prezentat de 
deputatul Tudor Drăganu.

Analizînd proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România după sesiunea 
a IlI-a a Marii Adunări Națio
nale. Comisia constituțională și 
juridică a constatat că normele 
cuprinse de aceste decrete au ca 
obiect relații sociale de mare în
semnătate pentru continua per
fecționare a activității econo
mice. social-culturale și de stat 
și constituie o contribuție de 
seamă la grandioasa operă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate din țara 
noastră, aplicarea lor învede- 
rîndu-le ca fiind pe deplin co
respunzătoare.

Comisia constituțională și ju
ridică avizînd favorabil, în una
nimitate. normele cu putere de 
lege cuprinse în decretele emise 
de Consiliul de Stat, vă roagă, 
stimate și stimați tovarăși de- 
putați. să adoptați aceste regle
mentări sub formă de legi, așa 
cum vă sint prezentate.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNlI, următoarea 
telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și 
al meu personal, vă exprim dumneavoastră, Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. profunde condoleanțe în legătură cu încetarea 
tragică din viață a tovarășului Feodor A. Surganov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Vă rog să transmiteți întreaga noastră compasiune familiei în
doliate.

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, 
miercuri, in audiență de prezen
tare pe Nisip Kați, ambasadorul 
Republicii Populare Albania în 
țara noastră.

La Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea a 
avut loc, miercuri după-amiaza, 
o manifestare culturală dedicată 
celei de-a XVIII-a aniversări a 
eliberării Cubei.

Despre semnificația momentu
lui aniversat, despre succesele 
obținute de poporul cubanez în 
dezvoltarea economică și socială 
a vorbit Vasile Ileasă, director 
în Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste.

în asistență se aflau loan Bo- 
tar, secretar al I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni 
de știință, artă și cultură.

Erau prezenți ambasadorul 
Cubei la București, Humberto 
Castello, și membri ai amba
sadei.

în încheiere a fost prezentat 
un film artistic realizat în stu
diourile cubaneze.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a pri
mit o telegramă de mulțumiri 
din partea ministrului afaceri

UN BOGAT PROGRAM DE VACANȚĂ
Activitățile cultu

rale, educative, spor
tive pe care elevii 
din județul Caraș 
Severin le desfășoa
ră în aceste zile sint 
polarizate în jurul 
celor 8 cluburi de 
vacanță deschise in 
Reșița, Caransebeș, 
Oțetul Roșu, Bocșa, 
Oravița și Moldova 

Din progra- 
eosebit de bo- 
picuim cîteva

acțiuni : Simpozio
nul „30 Decembrie 
— zi de aur a isto
riei ; noastre" reali
zat de elevii din mu
nicipiul Caransebeș, 
medalionul „Con
stantin Brâncuși" — 
prezentat de Liceul 
real-umanist Caran
sebeș, seara litera
ră „Te slăvim, Re
publică" — organi
zată de tinerii mu

nicipiului Reșița, 
simpozionul „Româ
nia — trecut și vi
itor*  — autori ele
vii din Oravița. 
„Carnavalul zăpe
zii", care va avea 
loc astăzi la Liceul 
din Bocșa, continuă 
ciclul de seri dis-
tractive, găzduite 
prin rotație de fie
care școâlă^.^.

cluburilor anunța 
noi excursii desfă
șurate sub genericul 
„Să ne cunoaștem 
viitorul Ioc de mun
că*.  în cadrul acți
unii de orientare 
școlară și profesio
nală, comitetul ju
dețean U.T.C. a or
ganizat un mare 
număr de excursii 
în unități industria
le importante cum 
sint : C.S. Galați,

PENTRU TIMPUL
DV. LIBER

[grhema
JOI, 30 DECEMBRIE

DIN NOU... DISNEY: Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15).

SERENADA PENTRU ETAJUL 
XII Scala (orele 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30; program de vacanță 
(ora 9,45); Eforie (orele 9,15; 11,30, 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE ZILE DUPĂ COPILĂRIE: 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ALICE NU MAI LOCUIEȘTE 
AICI: Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30); Favorit (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
la ora 9,15 — program de vacanță.

ROȘCOVANUL ; Capitol (orele 
9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Flamura (orele 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); la ora 9 — 
program de vacanță.

O FEREASTRA SPRE CER c Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

COLUMNA : Central (orele 9,30; 
12,30; 16; 19,15).

ȘATRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI t 
Gloria (orele 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; la ora 9 — program de va
cantă ; Volga (orele 9; 11,15;; 13,30; 
15,45; 18; 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

PISICILE ARISTOCRATE: Doina 
(orele 9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 
18,15; 20); la orele 9,30; 11,15 — 
program de desene animate.

FACEREA LUMII: Timpuri Noi 
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

MEREU ALĂTURI DE TINE : 
Feroviar (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30)

A TREIA ÎNCERCARE : Dacia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

FRĂȚIORUL î Excelsior (Orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30)

BUNICUL ȘI DOI DEL1NC- 
VENȚI MINORI : Bucegi (orele 
t6; 18: 20)

PAMTNT NATAL : Grlvița (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); 
Miorița (orele 9; 11,30; 14; 16.30;
19) .

DOSARUL GERICAROV : Dru
mul Sării (orele 15.30; 18; 20.15)

FIECARE MOARE SINGUR t 
Buzești (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15: tO.lSL

PREMIERA: Giulești , (orele
15,30; 17,45; 20); Viitorul (orele 16; 
18: 20)

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND : Unirea (orele 15.30-, 17.45;
20)

OSlNDA : Floreasca (orele 15.30; 
18: 20.15)

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Lira (orele 15,30; 18;
20.15)

APAȘII : Ferentari (orele 15.30; 
18; 20,15).

ÎNTOARCEREA „PANTEREI- 
ROZ : Cotroceni (orele 12; 14.30;
16; 19.30); la ora 9.30 — program 
de vacanță

HAIDUCII LUI ȘAPTECA! : Mo
șilor (orele 15,30. 18: 20.15).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE; Munca (orele 15,45; 19).

In cursul aceleiași zile, pri
mul ministru al guvernului a 
primit pe ambasadorul Republi
cii Zair, Bokingi Embeyolo, în 
vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii sale în 
România.

lor externe angolez, pentru fe
licitările adresate cu prilejul 
primei aniversări a proclamării 
independenței Republicii Popu
lare Angola.

George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe al Re
publicii Orientale a Uruguayu- 
lui, cu prilejul numirii sale în 
această funcție.

în zilele de 26 și 29 
decembrie au avut loc la 
București convorbiri între o 
delegație a Ministerului Tu
rismului, condusă de Ion Cos- 
ma, ministrul turismului, și o 
delegație a Direcției generale 
pentru turism internațional de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., condusă de Serghei 
S. Nikitin, șeful acestei direcții, 
cu privire la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor turistice din
tre cele două țări.

La încheierea convorbirilor a 
fost semnat un protocol.

Fabrica de confecții 
Reșița, Combinatul 
Oțelul Roșu, C.P.L. 
Caransebeș, între
prinderea de con
strucții metalice, 
Bocșa.

Nti putem încheia 
fără a aminti și cî
teva manifestări
sportive în care sint 
antrenați un mare 

. nuțțiăr^ ,de elevi : 
concursul dc tenis 
ue cîfnp „Racheta 
de aur" — pentru 
pionierii și utecîș- 
tii din Caransebeș, 
Concursul de schi — 
săniuțe — pentru ti
nerii din Oțelul Roșu 
și „cupa so De
cembrie*  (probele 
schi, săniuțe, șah, 
tenis de masă) pen
tru elevii din Bocșa.

(M. Z.»

PE VECI AL TAU fi Pacea (ore
le 15,30; 17,45; 20).

LUMINA PE COLINE 5 Flacăra 
(orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Crîngașl (orele 17).

OAMENI RESPECTABILI: Popu
lar (orele 15,45; 18; 20).

TAnase SCATIU; Cosmos (o- 
rele 15,30; 19).

EXPEDIȚIE DISPĂRUTĂ: Arta 
(orele 13: 16; 19).

TREI SCRISORI SECRETE : VI- 
tan (orele 16; 18; 20).

JURNALUL UNUI DIRECTOR 
DE ȘCOALA : Rahova (orele 16; 
18: 20).

SCLAVA IUBIRII : Progresul 
(orele 16; 18; 20).

PROGRAMELE 1 ȘI 2

16,00 Cîntec pentru Republică. 
16,15 Matineu de vacanță. 16,40 
Frescă la o nouă „Românie pito
rească" - artă plastică. 17.00 
România ’76 — film documentar. 
17,30 Drum de glorii. Emisi- 
une-concurs pentru tineret de
dicată aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea Independenței de 
stat a României. Participă re
prezentativa județului Vaslui. 
18,50 12 oameni despre cele 12 luni 
din 1976. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Odă la stema Re
publicii. Spectacol literar-muzical- 
coregrafic închinat celei de-a 29-a 
aniversări a Republicii. 21.00 Film 
artistic : „Orașul văzut de sus“. 
Premieră TV. 22.35 Bltmuri ale 
civilizației socialiste. 23,00 Tele
jurnal.

Opera Română: în cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei": STUDIO DE BALET '76 
(spectacol pentru elevi) — ora 11; 
ION VODĂ CEL CUMPLIT — ora 
19,30; Teatrul de Operetă: LEO
NARD — ora 19.30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): DANTON — 
Ora 19; (Sala Mică): VALIZA CU 
FLUTURI — ora 19.3Q; Teatrul 
„c. i. Nottara**  (Sala Magheru): 
POEZIE $1 MUZICA FOLK - ora 
19.30; Teatrul de Comedie: NOAP
TEA LA MADRID — ora 19,30- 
Teatrul Giulești: STEAUA FĂRĂ 
NUME - ora 19.30; (Sala din Ca
lea Victoriei): PATIMA ROȘIE - 
ora 19.30: Teatrul Mic: VREȚI SA 
JUCAȚI CU NOI? — ora 15: PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN
— ora 19.30; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra;1 (Schitu Măeurea- nu). PELICANUL - prănir-ă
- ora 19,30 ; (Sala Studio) : IN
TERVIU - ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc de Stat- hai noroc st 
ZEIL1G ȘOR - oră 19.30; Teatrul

Creangă-; SCUFIȚA CU 
TREI IEZI - ora 10; (Sala Aca
demia) : TIGRIȘORUL PETRE — 
ora io: Teatrul „C. Tănase- (Sala 
Sâvo.V): REVISTA CU PAIAȚE - 
ora 19.30; (Sala Victoria) ; F NE
MAIPOMENIT.. - ora 19.3'’: An- 

--Rapsodia Româna-: 
PE*UN  PICIOR DE plai - ora 
19.30; Circul ..București* ’: CO
LOMBO ȘI MISTERELE CIRCU
LUI — orele 10 și 19,30.



ROMANIA
o țară stimată și prețuită pretutindeni în lume

„Pornind de la interesele vitale ale 
poporului român și de la cauza generală a păcii 
și destinderii, finind seama de imperativele 
lumii de azi, România desfășoară o largă și 
intensă activitate internațională, militează 
neabătut pentru o politică nouă, de colaborare 
și infelegere intre nafiuni. în perioada care 
a trecut de la Congresul al Xl-lea, fara noastră 
și-a amplificat și mai mult această activitate, 
și-a dezvoltat relațiile internaționale, a adus 
o contribuție constructivă la dezbaterea și 
solutionarea problemelor de care depind 
progresul și pacea omenirii/1

NICOLAE CEAUȘESCU

<

G
îndind la Republică in ziua in 
care îi sărbătorim pentru a 
29-a oară aniversarea, trecind 
în revistă istoricele realizări 
ale acestor aproape trei dece
nii, nu putem să nu ne re

ferim la faptul că România și-a cîști- 
gat o mulțime de prieteni și un toc de cin
ste în; lume, și că se bucură de un presti
giu tot mai mare pe toate meridianele pla
netei.. Anul acesta, ca și anul trecut, ca și 
acum cinci sau zece ani. România a găzduit 
importante manifestări și reuniuni interna
ționale, a primit vizita a numeroase perso
nalități politice, șefi de state, guverne sau 
partide de diverse orientări și dinspre toa
te punctele cardinale. în același timp, pre
ședintele României, delegații de partid și 
guvernamentale române au fost din nou 
mesagerii aspirației de pace, înțelegere și 
cooperare a poporului nostru în diverse 
zone ale globului. Lucrările tovarășului 
Nicplae Ceaușescu, alte documente fun
damentale de politică externă ale statului 
socialist român au continuat să apară și să 
reapară în atîtea și atitea capitale și orașe 
străine, s-au încheiat zeci de noi instrumen
te de cooperare cu alte state. România în
treține in prezent relații diplomatice și 
consulare cu 129 de state și schimburi eco
nomice cu peste 130. iar volumul comerțului 
exterior a crescut, din 1948, primul an al 
Republicii, pină la sfîrșitul anului trecut, de 
peste 32 de ori.

Datele și cifrele de aeest fel, deși sînt su
ficient de revelatoare, «nu spun insă totul. 
Activitatea internațională — atît de com
plexă în zilele noastre — este unul din acele 
domenii care nu poate fi redus la ex
presia matematică, in care destule lucruri, 
și nu cele mai nesemnificative, scapă re
prezentării statistice și grafice. Mai 
întîi datele statistice nu dau un 
răspuns complot la atît de importan
ta întrebare „de ce" ? Firește, amploarea 
și intensitatea activității economice interna
ționale a României socialiste sint rezultatul 
dezvoltării impetuoase pe care țara noastră 
a cunoscut-o în această ultimă perioadă. 
Cum însă, in pofida acestei dezvoltări. 
România nu depășește nici ca teritoriu, 
nici ca populație, nici ca resurse și poten
țial economic nivelul unui stat mijlociu, 
înalta stimă și prețuire de care se bucură 
în lume se datorează in mod necesar și al
tor factori. în al doilea rînd, fără în
doială. în experiența valoroasă pe care o 
are de oferit ea un stat care a reușit, intr-o 
perioadă istorica scurtă, prin mobilizarea 
tuturor rezurselor sale materiale și umane, 
să pună bazele unei societăți moderne,< să 
pună bazele societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Dar nici cu această foarte sem
nificativă: componentă imaginea deosebitu

lui renume al României peste hotare tneâ 
nu este completă. Căci România beneficia
ză de stimă și considerație si in țări eare 
din punct de vedere economic se află m- 
tr-un stadiu mai avansat. în politica exter
nă a României există, așadar. an «por
tant element acceptat sau respectat inela- 
siv in rindurile oamenilor cu orientări și 
concepții despre lume diferite de ale noas
tre. Semnificativă in această privință ni s-a 
părut observația unui ziarist occidental, po
trivit căreia România s-ar prezenta lumii 
cu o politică externă întemeiată pe • înaltă 
ținută morală și etică, care in fapt consti
tuie imperatival epocii actuale in relațiile 
dintre state. Și. intr-adevăr, principialitatea, 
inalta ținută etică alcătuiesc unul din argu
mentele principale ale prestigiului și res
pectului de care se bucură România in lu
mea contemporană. Intr-o vreme in care 
pacea și viitorul omenirii erau subminate 
de perpetuarea raporturilor inechitabile in
tre țâri, statuate de politica imperialistă. 
România a promovat cu tărie pe Plan in
ternațional marile idei democratice, revolu
ționare privind aspirațiile cele mai nobile 
ale umanității. Ideea de libertate s-a mate
rializat in principiile independenței, suvera
nității și neamestecului in treburile inter
ne. iar cea de dreptate, in eebitate și avantaj 
reciproc. Pentru egalitatea in drepturi nu a 
fost nevoie de altă expresie, iar fraternita
tea s-a tradus prin prietenie, solidaritate, 
cooperare și nerecurgere la forță. Pentru 
promovarea și recunoașterea generală a ne
cesității fundamentării relațiilor interstatale 
pc respectarea acestor principii, se impunea 
o politică externă activă și dinamică — « 
România a elaborat-» ci a pac-o in prac
tică cu un succes rare a deinonrtial pe de
plin temeinicia analizei, realismul pmeae- 
zei evoluțiilor viitoare, spiritul creatnr 
constructiv, din care se născuse. Romania 
și-a atras stima si c—riimția taren toc
mai pentru că a intuit nevoia unei noi etici 
in viata internațională, asumindu-și m mod 
deliberat sarcina dificilă și plină de răs
pundere de a contribui la promovarea aces
teia. Și. in sfirșit pentru câ intre interesele 
fundamentale ale poporului nostru și cele 
ale tuturor popoarelor lumii, ale cauzei pă
cii, securității: și cooperării internaționale a 
existat o armonie perfectă. România axin- 
du-și politica externă pe principii universal 
valabile.

n zilele noastre, cind pe plan 
internațional au loc profunde 

I mutații înnoitoare, cind cele
mai largi forțe revendică o 
viață demnă, prosperă pentru 
toți oamenii de pe planeta 

noastră politica externă novatoare și re
alistă a României socialiste elaborată și

Una din cele mai grăitoare expresii ale interesului manifestat față de România este editarea în tot mai multe țâri a lucrărilor 
secretarului general al partidului nostra, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Numai în acest 
an asemenea cărți au văzut lumina tiparului in limbile italiană, greacă, turcă, arabă și ebraică, prezentările lor publicului larg trans- 
formindu-se in veritabile manifestări ale prieteniei care ne leagă de popoarele respective. Elogiile exprimate cu aceste prilejuri la 
adresa României, a președintelui său, de iralte personalități politice constituie o mărturie clară a stimei și prețuirii deosebite cu 
care este pronunțat astăzi numele țării noastre pe toate meridianele Terrei. ' ? < : - ■ ■

realmrra awr mâswi reale de dezarmare, 
ra primal rind. de dezarmare nucleară. 

Pnixiea ia aplicare a unor măsuri concrete 
de felul celor avansate de țara noastră in 
toamna anului trecut la O.N.U., ar contribui 
la diminuarea surselor de încordare, ar des
chide noi perspective ameliorării situației 
din întreaga lume, oferind soluții viabile 
problemelor majore ale contemporaneității. 
Acționind in continuare pentru creșterea 
rolului și eficienței Națiunilor Unite, 
noastră a inițiat și a fost coautoare la 
meroase rezoluții adoptate in Adunarea 
nerală, in alte organe și organisme
O.N.U., manifestind același viu interes pen
tru toate problemele care frămîntă omeni
rea. De un larg ecou s-a bucurat interven
ția și proiectul de document românesc — la

țara 
nu- 
Ge- 
alc

care s-an alăturat 30 de state din diferite 
zone geografice — privind eforturile ce se 
impun in vederea sporirii preocupărilor 
O.N.U. in domeniul tineretului, a promovă
rii in rindul tinerei generații a idealurilor 
de pace, prietenie și colaborare internațio
nală.

A
ngajat plenar in opera de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de 
transpunere în fapt a directi
velor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., tineretul României so

cialiste se manifestă, în același timp, ca un 
factor activ in mișcarea internațională de 
tineret. Adoptind o poziție clară față de 
problemele majore ale contemporaneității —- 
in spiritul documentelor programatice ale 
partidului nostru — U.T.C. și UjX.S.C.R. se 
înscriu cu consecvență in lupta pentru liber
tate. democrație și progres social, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și po
litice internaționale, pentru înlăturarea 
tuturor surselor de tensiune și conflict, pen
tru înfăptuirea unor măsuri efective de 
dezangajare militară și de dezarmare, pen
tru instituirea in lume a unui climat de pace 
si destindere. Pentru materializarea acestor 
nobile idealuri. comune tinerei generații 
progresiste și democratice din lumea întrea
gă. U.T.C. si U~.AA.CJL sprijină acțiunile 
îndreptate spre unirea eforturilor tinerilor 
si organizațiilor de tineret de diverse orien
tări și tendințe politice, filozofice și re
ligioase. in vederea creării unei lumi mai 
bune și mai drepte, în care fiecare tînăr să 
aibă condiții mai bune de muncă și viață, 
să-și poată împlini aspirațiile. în mod fi
resc. pe primul plan al preocupărilor inter
naționale ale U.T.C. și U.A.S.C.R. s-a aflat 
îmbogățirea contactelor și legăturilor de 
prietenie și colaborare frățească cu orga
nizațiile de tineret din țările socialiste, le
gături ce cunosc o constantă extindere și 
adîncire, ca și o diversificare a formelor de 
colaborare. Se extinde și se amplifică în 
continuare relațiile de prietenie și solidari
tate militantă a tineretului României so
cialiste cu tînăra generație din statele care

au pășit pe calea dezvoltării independente, 
care luptă cu toate forțele pentru învin
gerea grelei moșteniri a trecutului. în ulti
mii ani a crescut necontenit numărul de vi
zite, întîlniri, schimburi de opinii și expe
riență, dialoguri utile și constructive ale 
U.T.C. și U.A.S.C.R. cu organizațiile de ti
neret din aceste state. Continuă, de ase
menea, să se dezvolte relațiile de solidari
tate și prietenie cu organizațiile comuniste, 
revoluționare, democratice și progresiste de 
tineret din țările capitaliste.

Contribuind activ Ia intensificarea dialo
gului între tinerii din lumea întreagă, 
U.T.C. și U.A.S.C.R. au participat la orga
nizarea și desfășurarea a numeroase întil- 
niri internaționale. Larga deschidere în pro
movarea dialogului, raporturile de priete
nie, solidaritate militantă, colaborare cu 
un număr impresionant de organizații de 
tineret din lumea întreagă, participarea de 
pe pozițiile principiale ale partidului și sta
tului nostru la dezbaterea și soluționarea 
marilor probleme ale tinerei generații con
feră activității internaționale a U.T.C. șî 
U.A.S.C.R. un caracter activ, constructiv și 
dinamic, care se bucură de o deosebită 
apreciere în mișcarea internațională de ti
neret și studenți.

S
crutind cu deplină încredere 
viitorul său comunist, poporul 
român, tinăra sa generație, pă
șește în cel de-al 30-lea an al 
Republicii hotărit să militeze 
pe plan internațional cu aceeași 

perseverență pentru transpunerea în viață 
a direcțiilor și orientărilor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., a indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, pentru ridicarea Ia noi cote a< 
prestigiului și stimei de care se bucură' 
România în lume, convins fiind că în acest 
mod va contribui la prosperitatea și pacea 
sa, a tuturor națiunilor lumii.

IOAN TIMOFTE 
BAZIL ȘTEFAN 
RODICA ȚEPEȘ

Manifestări consacrate 
aniversării Republicii

KIEV. — La Combinatul de 
matașe din Kiev a avut loc o 
adunare’' festivă dedicată celei 
de-a 29.-a aniversări a Republi
cii.

La adunare au participat M.A. 
Orlik. președinta Asociației 
ucrainiene de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea. 
O.I. Kasianenko. ministrul in
dustriei 'ușoare. președintele 
Filialei republicane, ucrainiene 
a Asociației de prietenie ' so- 
vieto-române. . activiști ai Aso
ciației. un mare număr de in
gineri. tehnicieni și muncitori 
ai întreprinderii.

Despre semnificația eveni
mentului au vorbit O.I Kasia
nenko și Alex. Ungur, consulul 
general al României la Kiev.

Cu acest prilej, ia combinat a 
fost deschisă o expoziție de 
fotografii consacrată realizărilor 
României socialiste.

După adunare a avut loc un 
concert festiv susținut de artiști 
amatori din întreprindere.

VARȘOVIA. — Cu prilejul ce
lei de-a 29-a aniversări a procla
mării Republicii. la Clubul 
internațional de presă și carte 
din Grudziadz s-a deschis expo
ziția ..România în imagini".

La vernisaj au participat re
prezentanți ai organelor de 
partid si de stat locale. A fost 
prezent ambasadorul României 
în R.P. Polonă. Aurel Duca.

CAIRO. — Sub auspiciile A- 
sociației de prietenie egipto-ro- 
mână. la Cairo a fost organizată 
o seară culturală românească.

Au participat Sayed Zaki, 
președintele asociației. Mohamed 
Abdel Samir, secretar general al 
partidului Gruparea Națională 
Unionistă Progresistă. Abdel 
Rahman Khadr, secretar gene
ral adjunct al Federației egip
tene a muncii. membr.i ai Aso
ciației- de 'prietenie egipto-ro- 
mane ■ -- • " , '

Cu acest ^prilej^ poetul egip
tean Fuad BadawL a împărtășit 
impresiile culese în cadrul unei 
călătorii în România, și a reci

tat. în limba arabă, versuri pro
prii inspirate de această vizită. 
De asemenea, poetul Nabil Kas- 
șem. a făcut o prezentare a li
teraturii române contemporane.

CIUDAD DE MEXICO. — A- 
niversarea proclamării Republi
cii este evocată pe larg de 
principalele ziare' și reviste ‘ din 
Mexic. Astfel, cotidianul guver
namental ..El Nacional**  a pu
blicat un articol in care prezintă 
pe larg succesele obținute de 
țara noastră în domeniile eco
nomiei. artei și culturii. în poli
tica de .pace și de -colaborare in
ternațională promovată de Ro
mânia.

„Ne este foarte plăcut.să fo
losim acest prilej — scrie ziarul 
— pentru a sublinia cursul as
cendent al relațiilor bilateraie 
de prietenie dintre țările noas
tre. încununate de vizita jn 
Mexic a președintelui român 
Nicolae Ceaușescu. vizită care a 
permis identificarea de noi do
menii de colaborare. concreti
zate în Declarația solemnă co
mună și în semnarea a nume
roase acorduri bilaterale".

Articole similare au apărut în 
publicațiile ..El Universal". „Ex- 
celsior**.  ..El dia“. și altele.

CARACAS. — La Biblioteca 
națională a Venezuelei. s-a des
chis expoziția de fotografii ..As
pecte din România".

La festivitatea inaugurării. 
Petrache Dănilă. ambasadorul 
României Ia Caracas și Râul 
Nass. directorul Bibliotecii na
ționale. au vorbit despre semni
ficația. zilei de 30 decembrie in 
viața poporului nostru, despre 
realizările României în cei 29 
de ani. și despre evoluția favo
rabilă a relațiilor româno-vene- 
zu elene.

LAGOS. — Cu ocazia aniver
sării proclamării Republicii, la 
clubul Iteoyi din Lagos a fost 
prezentat un film documentar’ 
românesc 4a care au fost -prezen
te oficialități nigeriene. mem
bri ai corpului diplomatic, pre
cum și un numeros public.

Dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale-obiectiv major al R.P. Chineze

La Pekin s-au inebeiat lucră
rile celei de-a doua Confermîe 
naționale pentru studxerea ri 
apiicarea pe scara .arzi a ex
perienței brigăzii de producție 
Taciai. brigadă etalon national 
în dezvoltarea agriculturi: R- P. 
Chineze. Au luat pane peste 

: 6 000 delegați din întreaga tară, 
conducători de parttd și de stat-

La încheierea IncrCrfllor Con
ferinței. a rostit o cuvirr.a'*  
Hua Kuo-fen. președintele CC 
al P- C. Chinez, care a înfățișat 
drumul parcurs de P. C. Ch:.nez 
in 1976. a trasat sarcinile pentru 
1977. In cadrul obiectivului ma
jor de a se obține o dezvoltare 
rapidă a economiei naționale a 
Chinei, vorbitorul a subliniat 
importanța dezvoltării experien
ței Taciai in agricultură si a 
experienței similare — Tacin — 
în industrie, a deschiderii uniri 
cimp larg de acțiune entuzias
mului și spiritului creator al ca
drelor și maselor, a desfășură
rii unor campanii de întrecere, 
socialistă, a unei mai bur.e or
ganizări a agriculturi: și indus
triei. a altor demenii de activi
tate productivă, a manifestării 
de inițiativă, a mobilizării ma
selor și depunerii de eforturi și 
mai hotârite. El a scos apoi in 
evidență faptul că. in raportul 
prezentat în 1975 de premierul 
Ciu En-lai la a IV-a Aduna-

. re Națională a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, a fost 
reafirmat planul elaborat de 
președintele Mao Tzedun. pen
tru înfăptuirea in China a unei 
modernizări- cuprinzătoare a a- 
griculturii. industriei, apărării 
naționale, științei șt tehnolo-

• giei. astfel incit economia na
țională chineză să se afle 
printre primele din lume. înain
te de sfîrșitul secolului.

în încheiere, vorbitorul a a- 
rătat câ întreaga activitate tre- 
X’-.e desfășurată in viziunea îm- 
bcnâtâttni s. întăririi conduce
re economiei socialiste, că — pe 
baza sporirii producției — se va 
r.rira trema: nivelul de trai al 
populației. că oamenii muncii 
trecute încurajați să-și ridice 
nivelul cultural și tehnic, să de- 
vtnă competenți pentru a fi. în 
același timp oameni politici, co
muniști și specialiști.

1PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT

SITUAȚIE ÎNCORDATA 
LA CAPETOWN

Forte speciale ale poliției. în
tărite cu unități ale armatei tri- 
rr.-.-e din Pretoria, patrulează pe 
străzile suburbiilor orașului 
sud-african Capetown locuite de 
populație de culoare. Aceste 
măsuri au fost luate de au tori- 
tățile rasiste din cauza situației 
încordate care .se men-ține la 
Nyanga. Guguletu -,și Lângă, 
zone-satelit ale Capetownului, 
după-trei zile de incidente 
violente între forțele de” repre
siune și participants la demon
strațiile antiapartheid. în timpul 
intervenției forțelor de poliție 
împotriva participanților la de
monstrațiile antiapartheid. 26 
persoane au fost ucise.

CONSTITUIREA UNIUNII 
STUDENȚILOR DIN ȚĂRILE 

ARABE
La Bagdad a luat sfirșit con

ferința reprezentanților unor Or
ganizații studențești din ,țările 
arabe. Conferința a hotărit 
crearea Uniunii Studenților din 
țările arabe, a aprobat statutul 
acestei uniuni și structura ei. In 
recomandările aprobate se sub- 

ta O.N.U. va fi creat
Centrul

pentru dezarmare

Organizația Națiunilor U- 
nite va crea la 1 ianuarie 
1977 un Centru pentru de
zarmare, în conformitate cu 
recomandările adoptate de 
Adunarea Generală, S-a a- 
nunțat oficial la O.N.U. Una, 
din atribuțiile majore ale a-, 
cestui centru va consta ' în 
pregătirile, pentru convocarea 
unei sesiuni speciale a Adu
nării în problemele dezar
mării, în 1978.

liniază importanța introducerii 
învățămîntului superior demo
cratic și gratuit, a folosirii lim
bii arabe in predarea cunoștin
țelor. a lichidării analfabetis
mului în țările arabe.

ȘOMERI CU DIPLOMĂ 
IN ITALIA

O situație deosebit de grea 
sja creat în sudul Italiei, în 
sfera folosirii 'forței-de mun
că. Astfel, potrivit datelor 
citate de ziarul „L’Unita", 
numai în regiunea Calabria 
80 000 de absolvenți ai școli
lor de diferite grade și ai in
stituțiilor de învățămînt su
perior nu își găsesc de lucru? 
Numărul șomerilor este mult 
mai măre în rindurile celor
lalte categorii ale populației, 
care nu au o pregătire spe
cială. ■

ATENTAT IN ULSTER
Calmul relativ din ultimele 

zile a fost întrerupt în Irlanda 
de Nord de explozia a două 
bombe la o uzină din Belfast. 
Acest atentat a provocat pa
gube materiale, fără să se în
registreze însă victime.

NOU ATAC 
RHODESIAN 
ÎMPOTRIVA 

MOZAMBICULUI
După cum informează agen

ția mozambicană de știri, re
luată de agenția Reuter, forțele 
regimului rasist rhodesian au 
lansat un nou atac asupra teri
toriului Mozambicului. La a- 
cea'stă acțiune agresivă împo
triva localității Chitanga din. 
provincia Gaza, au participat, 
unități terestre sprijinite de a- 
viație'. Agenția precizează că 
în timpul atacului, forțele agre
soare âu folosit bombe cu na
palm. Se menționează totodată' 
că luptele continuă.

UN INTERVIU
AL TOVARĂȘULUI L I. BREJNEV

Intr-un interviu acordat co
mentatorului american John 
Kingsbury-Smith, Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a declarat că U.R.S.S. 
și S.U.A, ar putea aduce o con
tribuție importantă 1a cauza 
păcii șî dezvoltării cooperării 
reciproc avantajoase. El a rele
vat, de asemenea, că viața, in
clusiv experiența relațiilor so- 
vieto-americane, a demonstrat 
utilitatea și rodnicia intîlnirilor 
la cel mai înalt nivel atunci 
cind fiecare din participant nă
zuiește spre un dialog construc
tiv de lucru.

BUGETUL PORTUGALIEI 
PENTRU ANUL 1977

Adunarea Republicii a Portu
galiei a aprobat miercuri, după 
patru zile de dezbateri, bugetul 
pe anul 1977 și un plan de dez
voltare a economiei naționale.

Bugetul pentru exercițiul fi
nanciar viitor, aprobat cu 101 
voturi pentru și trei contra, se 
ridică la suma de 4,9 miliarde 
dolari.

Opinia publică mondială 
cere eliberarea imediată 

a comuniștilor spanioli arestați
în Spania au continuat să 

aibă loc numeroase manifesta
ții organizate în sprijinul cere
rilor de eliberare a Iui Santiago 
Carrillo, secretarul general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, și a celorlalți conducători 
ai partidului, arestați în cursul 
săptămînii trecute.

La Madrid — scrie agenția 
■France Presse — cîteva sute 
de persoane s-au adunat, din 
nou, în apropierea închisorii 
Carabanchel — unde se află în
chis Santiago Carrillo —. cerînd 
eliberarea celor arestați. De
monstranții au fost împrăștiat! 
de forțele polițienești. O alta 
acțiune similară a avut loc în 
suburbia muncitorească a Ma
dridului. Villa verde.
... Numeroși locuitori din Corun
na' și din Jerez, aflate în nor- 
'duT-'.și*  respectiv sudul țării, âu 
demonstrat marți, cerînd elibe
rarea conducătorilor P.C. din 
Spania.

MOSCOVA. Comitetul Central 
al Comsomolului și Comitetul 
organizațiilor sovietice de tine
ret au dat publicității o declara
ție prin care își exprimă, protest 
tul. împotriva arestării condu
cătorilor Partidului Comunist 
din Spania și afirmă solidari
tatea cu lupta comuniștilor 
spanioli, a tuturor patrioților 
Spaniei pentru transformări 
social-politice profunde.

VARȘOVIA. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
arestarea lui Santiago Carrillo, 
secretar general ral Partidului 
Comunist din Spania, și a altor 
membri ai conducerii partidu
lui, calificînd această acțiune ca 
un act ce constituie o încălcări 
gravă a drepturilor fundamenr 
tale ale omului și o negare ra 
numeroase declarații privind in
tențiile democratizării vieții 
politibe din Spania.
Eliberarea conducătorilor 

Partidului Comunist din Spania, 
precum și acordarea posibilită
ții ca acest partid să activeze 
în legalitate, se arată în înche

ierea declarației, ar constitui 
una dintre condițiile democra
tizării vieții politice din Spa
nia.

PHENIAN. într-o telegramă 
adresată. C.C. al Partidului Co
munist din Spania, C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea con
damnă în mod vehement aresta
rea lui Santiago Carrillo și a 
tovarășilor săi. Aceste măsuri 
tiranice, contrare promisiunilor 
autorităților spaniole de a de
mocratiza viața politică a țării, 
se arată în telegramă, consti
tuie o încălcare flagrantă a 
drepturilor elementare ale omu
lui’ și a libertăților democra
tice, o sfidare brutală la 
adresa poporului spaniol gi a^f 
popoarelor iubjtoare de pacș și 
democrație din întreaga lume.

în încheierea telegramei se 
cere legalizarea P. C. din Spa
nia, eliberarea , comuniștilor spa
nioli.

GENEVA. într-o declarație 
dată . publici t ații, miercuri la 
Geneva. Partidul Elvețian al 
Muncii cere eliberarea imediată 
a țui Santiago Carrillo și lega
lizarea Partidului Comunist din 
Spania.

..Arestarea lui Carrillo și a 
■celorlalți membri rai conducerii 
partidului —. se arată în decla
rație — demonstrează că liber
tatea și democrația sint departe 
de a fi devenit realități in Spa
nia".

BRUXELLES. Asociația in- A 
ternațională a juriștilor demo- 
erați a adresat o telegramă gu
vernului spaniol în care se cere 
/eliberarea imediată a comuniș
tilor spanioli arestați, a tuturor 
deținuților politici, libertatea 
cuvîntului. precum și dreptul 
pentru toți cetățenii Spaniei' de 
a face parte din organizații ■ po
litice. , .

..Discriminările politice față 
de cetățenii Spaniei, care âu dat 
'cele mai mari jertfe în lupta 
pentru, libertate în nronria lor 
tară, sint incompatibile cu re
stabilirea democrației", se spu
ne în încheierea telegramei.
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