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încheierea vizitei președintelui 
Republicii Demncratice San Inme si Principe 
Perspective favorabile pentru adîncirea relațiilor de prietenie și extinderea 
colaborării multilaterale, în concordanță cu interesele reciproce ale popoarelor 

noastre, ale cauzei generale a păcii și progresului in lume

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Ma
nuel Pinto da Costa, secretar gene
ral al Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, președintele Re
publicii Democratice Sao Tome și 
Principe, au semnat, în ziua de 20 
decembrie, la București, Declarația 
solemnă comună a Republicii Socia
liste România și Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe.

Cei doi șefi de stat au adoptat a- 
poi Comunicatul comun cu privire

la vizita oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România a pre
ședintelui Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, Manuel Pinto 
da Costa.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Amelia da Costa.

In cadrul aceleiași ceremonii, to
varășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și tovarășul Leo
nel Mario d'Alva, ministrul aface
rilor externe, au semnat Acordul co

mercial și Acordul de cooperare e- 
conomică și tehnică între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe.

Miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări, tovarășii George Ma- 
covescu și Leonel Mario d’Alva, au 
semnat înțelegerea consulară între 
Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Sao Tome și 
Principe.

După semnarea documentelor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Manuel 
Pinto da Costa s-au felicitat cordial.

COMUNE
și-au strîns mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Manuel Pinto da Costa au rostit a- 
locuțiuni, care au fost urmărite cu 
deosebit interes și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

La ceremonie au participat tova
rășii Manea Mănescu, Ștefan Voi’tec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
(Continuare in pag. a V-a)

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Doresc să exprim, tovarășe pre
ședinte, satisfacția noastră pentru 
semnarea Declarației solemne comu
ne și a celorlalte documente, care a- 
*ază relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
cratică Sao Tome și Principe pe o 
bțză trainică.

Apreciez că, pe baza documentelor 
lemnate astăzi, relațiile dintre par
tidele și popoarele noastre vor pu
tea cunoaște o dezvoltare puternică, 
în toate domeniile de activitate. Pu
tem, deci, spune că vizita dumnea
voastră în România, documentele pe 
care le-am semnat marchează un 
moment important în relațiile dintre 
partidele și popoarele noastre.

Sîntem ferm hotărîți să acționăm, 
în spiritul celor consemnate în aceste 
documente, pentru dezvoltarea co
laborării economice, tehnico-științifice, 
in toate celelalte domenii. De ase
menea, dorim să dezvoltăm colabora
rea între popoarele noastre și pe plan 
internațional, să contribuim împreu

nă la soluționarea problemelor com
plexe care preocupă astăzi omeni
rea. In cadrul acestei colaborări, spe
răm să ne aducem contribuția la în
făptuirea noii ordini economice in
ternaționale, a unor relații noi, ba
zate pe egalitate și respect reciproc, 
a unei lumi mai drepte și mai bune, 
în care fiecare națiune să se poată 
dezvolta liber, corespunzător năzuin
țelor sale.

Doresc să urez poporului prieten 
din Republica Democratică Sao Tome 
și Principe .succese cît mai mari pe 
calea dezvoltării economico-sociale 
independente.

Fie ca prietenia dintre popoarele 
și statele noastre să se dezvolte ne
contenit !

Deoarece în curînd veți pleca din 
patria noastră, vă urăm drum bun și 
să vă întoarceți acasă în cele mai 
bune condiții. Sperăm să punem ba
zele unei colaborări trainice. (A- 
plauze).

Cuvîntul președintelui 
Manuel Pinto da Costa

Tovarășe președinte Ceaușescu, 
trăim, în această sală, un moment 
istoric, de mare semnificație pentru 
cele două țări ale noastre. Efectiv, 
pentru poporul nostru, pentru repu
blica noastră nouă, liberă, este pen
tru prima dată cînd avem ocazia de 
a semna acorduri cu o țară socialis
tă. Este deosebit de important acest 
fapt, deoarece acordurile care au fost 
realizate între Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Sao Tome și Principe vor contribui, 
fără îndoială, la strîngerea priete
niei și a solidarității, care existau 
chiar înainte de independența noas
tră, între poporul român și poporul 
din Sao Tome și Principe. Pe baza 
acestor acorduri, noi avem posibili
tatea de a arăta lumii că este posi
bilă stabilirea unor relații economi
ce între țările în curs de dezvoltare 
pe baze noi, a unor condiții avanta
joase, ceea ce va permite ca popoa
rele acestor țări să acționeze împreu
nă pentru a contribui la instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Pentru noi a constituit un moment 
de bucurie faptul de a fi avut oca
zia să facem o vizită oficială în Re
publica Socialistă România, de a fi 
putut discuta cu președintele Româ-

niei. Plecăm cil 
pînd de astăzi, 
oele economice

convingerea că, înce- 
relațiile noastre, atît 
cît și cele politice, 

vor intna într-o nouă fază. De altfel, 
această convingere izvorăște din con
tactele pe care le-am avut, din căl
dura și sinceritatea cu care am fost 
primiți. Am simțit cu bucurie senti
mentele prietenești ale poporului ro
mân față de lupta poporului nostru. 
Sîntem, deci, convinși că această 
cooperare între poporul nostru și 
poporul român va fi mereu mai fruc
tuoasă.

Doresc să mă folosesc de această 
ocazie pentru a adresa, încă o dată, 
mulțumirile cordiale pentru primirea 
frățească rezervată delegației noas
tre. Dorim, totodată, să-1 rugăm pe 
tovarășul Ceaușescu să permită po
porului nostru din Sao Tome și Prin
cipe să-și manifeste întreaga sa sim
patie, întreaga sa prietenie față de 
poporul Republicii Socialiste Româ
nia.

Noi plecăm azi din România, dar 
purtăm în inima noastră România. 
Si acest sentiment ne va ajuta să 
facem totul pentru a strînge tot mar 
mult prietenia tradițională care exis
tă între popoarele noastre.

Vă mulțumesc mult 1 (Aplauze).

Pe aeroportul Otopeni, la plecarea oaspețiior

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARR ADUNĂRI NAȚIONALE 

AU LUAT SFÎRȘIT
Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 

document de excepțională valoare, cu profund ecou în rîndul 
întregului popor—hotărîrile și legile adoptate au conferit 
actualei sesiuni a înaltului for legislativ al țării o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea României pe calea prosperității 
economico-sociale, pentru creșterea contribuției patriei 
noastre la consolidarea destinderii, promovarea înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
celei de-a doua sesiuni a actualei 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale.

Vii și îndelungate aplauze au în- 
tîmpinat, la intrarea sa în sală, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat 
loc tovarășul Manea Mănescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ștefan Voutec, Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Inna Ciobanu, Emil Dră
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu.

în sală se află membri supleanțl 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Sînt prezenți, ca invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, condu
cători de instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți ai oa
menilor muncii, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Deschizînd ședința, președintele 
M.A.N., tovarășul Nicolae Giosan, 
dă cuvîntul tovarășului Constantin 
Iftodi, șeful Departamentului in
dustriei alimentare, pentru a pre
zenta, din împuternicirea guvernu
lui, proiectul Legii cu privire la 
producția bunurilor alimentare.

în continuare, secretarul Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură și 
gospodărirea apelor, Iulian Drăcea, 
prezintă raportul comisiilor perma
nente care au avizat proiectul de 
lege,

în cadrul discuției generale asu
pra proiectului au luat cuvîntul de
putății Richard Winter, Nicolae Ni- 
colaescu, Petre Blajovici, Maria Po
pescu, Nicolae Burcuș, Dumitra 
Bîrsan.

După discutarea pe articole, foru
mul legislativ suprem al tării a 
aprobat, in unanimitate. Legea cu 
privire la producția bunurilor ali
mentare.

Ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Traian Dudaș, a pre
zentat, la următorul punct de pe 
ordinea de zi a sesiunii, expunerea 
la proiectul Legii pentru stabilirea 
normelor privind proiectarea, con
struirea și modernizarea drumurilor.

Vicepreședintele Comisiei pentru 
industrie și activitate economico-fi- 
nanciară, Mihai Hașeganu, a pre
zentat raportul comisiilor perma
nente care au examinat proiectul 
de lege.

în cursul dezbaterii au luat cu
vîntul deputății Ștefan Boboș, Ion 
Baicu, Gheorghe Sandu.

Cu un amendament referitor la 
una din anexe, Marea Adunare Na
țională a adoptat apoi, în unanimi

tate, Legea pentru stabilirea norme
lor privind proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor.

La ultimul punct al ordinii de zi 
a sesiunii, Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

Raportul comisiilor permanente 
care au analizat proiectele de legi a 
fost prezentat de Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei constituționa
le și juridice.

Forumul legislativ suprem al țării 
a adoptat, în unanimitate, prin vot 
secret, legile pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

în încheierea ultimei ședințe a 
celei de-â doua sesiuni a actualei 
legislaturi, tovarășul Nicolae Giosan 
a adresat deputaților, cu prilejul a- 
niversării proclamării Republicii și 
cu prilejul Anului nou, călduroase 
felicitări din partea Biroului Marii 
Adunări Naționale, urări de noi și 
mărețe realizări în îndeplinirea im
portantelor sarcini care le revin pe 
plan politic, economic și social- 
cultural, în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, de ridicare a scumpei noas
tre patrii pe noi culmi ale civili-’ 
zației.

■ Lege pentru adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1976

■ Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1976

■ Dezbaterile pe marginea proiectelor acestor 
legi

■ Hotărire cu privire la aplicarea experimentală 
a proiectului Legii retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste
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DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNA
a Republicii Socialiste România și a Republicii

Democratice Sao
Republica Socialistă România și Republica Democratică 

Sao Tome și Principe,
Luind în considerare relațiile de prietenie existente 

intre cele două țări și popoare,
Hotărite să folosească toate căile pentru a dezvolta 

cooperarea intre ele,
Conștiente de răspunderea ce revine fiecărui stat, in

diferent de sistemul politic, mărime sau nivel de dez
voltare, pentru instaurarea unui climat de pace și secu
ritate in lume, bazat pe respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotări singur soarta,

Subliniind necesitatea respectării sincere și efective 
de către toate țările a principiilor dreptului internațional 
universal recunoscute : respectarea independenței și su
veranității naționale, deplina egalitate în drepturi, inte
gritatea teritorială și neamestecul în treburile interne 
ale altor state, avantajul reciproc, renunțarea la forță 
și la amenințarea cu folosirea forței în relațiile interna
ționale și respectarea dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și alege liber calea dezvoltării sale,

Reafirmînd dreptul și îndatorirea tuturor statelor de 
a participa la reglementarea problemelor internaționale, 
de a contribui astfel la instaurarea unul climat de pace,

Convinse că dezarmarea generală și completă și în 
primul rînd dezarmarea nucleară reprezintă un factor 
vital pentru asigurarea păcii în lume,

Subliniind dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi 
bogățiile sale naționale in conformitate cu interesele 
sale fundamentale și de a avea acces nestinjenit la știin
ța și tehnologia modernă,

Salutind cu satisfacție victoriile obținute de mișcările

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Tome și Principe
de eliberare națională din Africa in lupta pentru cuce
rirea independenței naționale,

Hotărite să continue să acorde sprijinul lor mișcărilor 
de eliberare națională din teritoriile care se mai găsesc 
incă sub dominație colonială,

Hotărite să-și sporească contribuția la lupta pentru 
lichidarea definitivă a colonialismului, neocolonialismu- 
lui, rasismului și politicii de apartheid, la lupta împotriva 
politicii imperialiste de forță, dominație, dictat și agre
siune,

Subliniind că realizarea securității, destinderii și păcii 
internaționale este nemijlocit legată de instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, lichidarea subdez
voltării și asigurarea progresului economico-social al tu
turor țărilor, în special al țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru a se asigura apropierea și egalizarea relativă * 
nivelurilor de dezvoltare ale tuturor statelor,
I. DECLARA SOLEMN VOINȚA ȘI HOTARlREA LOR 

COMUNA
a) De a dezvolta relații de prietenie și colaborare în 

toate domeniile de interes comun ;
b) De a promova raporturile de cooperare economică 

reciproc avantajoase și de a dezvolta relațiile comer
ciale ;

c) De a încuraja și facilita contactele și colaborarea In 
domeniile invățămintului, sănătății, culturii, artei, spor
turilor, contribuind în acest fel la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și înțelegere între cele două țări ;

(Continuare in pag. a V-a)

Pentru Republica Democratică 
Sao Tome și Principe

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

Comunicatul comun 
asupra vizitei 

ÎN PAGINA A V-A

Ceremonia plecării 
din Capitală 

ÎN PAGINA A V-A
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LEGE
pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1976
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege :

Art. 1. — Se adoptă Planul națio-

. nai unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1976.

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII 
ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI IN ANUL 1976

Indicatorii Nivel absolut
Creștere 

preliminată 
fată de 1975 

- %

1. Producția globală indus-
triaîă — mid. lei 641,0 110,2

2. Producția globală agri-
colă — mid. lei 108,3-119,3 115-126,6

3. Volumul transportului
intern de mărfuri — mid.
tone km 84,2 105,8

4. Volumul investițiilor în
economia națională *)  —
mid. lei. 159,5 119,4
din care :
Volumul lucrărilor de
construcții-montaj 69,3 121,6

5. Volumul total al corner-
țului exterior — mid. lei
valută 60,7 117,8

6. Desfacerile de mărfuri
cu amănuntul prin co-
merțul socialist—mid lei 154,8 110,0

7. Prestări de servicii pen-
tru populație - mid. lei 31,5 113,8

8. Numărul mediu de per-
sonal —mii 6 655 105,6

9. Productivitatea muncii
în industria republica-
nă — lei 254 500 108,5

10. Venitul național—mid. lei 400,0 110,5
11. Veniturile totale reale

pe locuitor — lei lunar 1 030-1 035 108-108,5
*) Inclusiv rezerva pentru obiectivele de investiții care nu au

Indicatorii tehnico-cconomici aprobați.

Art. 2. — Producția globală indus- La principalele produse industriale
trială va fi, în anul 1976. de 641 mi- „„„ „„M_„ .
liarde lei. în prețuri comparabile. se vor reaMza următoarele niveluri .
Energie electrică mid. kWh 57.5
Cărbune net w, ,-.s» mil; tone 29.6
Țiței extras ' ‘ " - - mil. tone 14,7
Gaz metan extras mid. me 26.8
Oțel mii tone 10 970
Laminate finite pline din oțel mil tone 7 800
Țevi din oțel mii tone 1 250
Plumb mii tone 47
Zinc mii tone 55,4
Cupru de convertizor mii tone 40,3
Aluminiu primar și aliaje

din aluminiu mii tone 206
Motoare electrice de 0,25 kW și peste MW 6 780
Aparate de măsură și control

electrotehnice și electronice mid. lei 0,8
Mijloace de automatizare

electrotehnice și electronice mid. lei 3,4
Mijloace ale tehnicii de calcul

electrotehnice și electronice mid. lei 1,87
din care :

— calculatoare electronice buc. echiv. calculatoare
de 128 KO 53

Aparataj electric de joasă tensiune mid. lei 3,29
Produse ale industriei

de mecanică fină, optică.
echipamente și elemente
hidraulice și pneumatice mid. lei 3,6

Mașini-unelte pentru așchierea
metalelor mid. lei 3,8

Tractoare mii buc. 51.5
Autocamioane, autotractoare

și autobasculante mii buc. 36
Autoturisme de oraș mii buc. 60
Autoturisme de teren mii buc. 15
Autoutilitare mii buc. 11
Locomotive electrice și Diesel

pentru linii magistrale buc. 308
Nave maritime mii tdw 350
Nave fluviale buc. ‘ 38
Produse macromoleculare de bază mii tone 512.5
Cauciuc sintetic mii tone 146,5
Fibre și fire artificiale mii tone 65.5
Fibre și fire sintetice mii tone 108,3
Anvelope mii buc. 4 425
îngrășăminte chimice

(180% substanță activă) mi! tone 2 280
Ciment (echivalent 80% clinker) mii tone 14 000
Plăci din particule aglomerate

și fibrolemnoase mii tone 920
Mobilier din lemn mid. lei 10,8
Celuloză și semiceluloză mii tone 636
Hirtie, cartoane și mucavale mil. mp 8 769,0

mii tone 765
Medicamente mid. lei 3,6
Receptoare pentru radiodifuziune mil buc. 860
Receptoare pentru televiziune mH buc. 580
Mașini și aparate electrice,

de uz casnic mid. lei 1.6
din care :

— frigidere mlf buc. 375
— mașini electrice de spălat rufe mil buc. 180
Sticlărie de menaj mil. lei 705
Ceramică fină de menaj mil. lei 333
Țesături mid. lei 19.2

mil. mp 1 066,7
Produse tricotate mil. lei 8 973
Confecții textile mid. lei 29.4
încălțăminte mil. lei 6 680

mil. per. 102,87
Carne — total mii tone 945,4

din care :
— carne pentru preparate

și conserve din carne mii tone 278,5
Pește mii tone 189,6
Lapte de consum mii hl. 6 000
Unt mii tone 35,4
Brinzeturi mii tone 101,7
Uleiuri comestibile mii tone 298
Margarina mii tone 21
Zahăr mii tone 594
Produse zaharoase mii tone 130
Conserve de legume, fructe

și pastă de roșii mi! tone 455.3
Vin brut mii hl. 6 840
Bere mii hl. 7 500

Art. 3. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, centralele 
și întreprinderile să asigure :

a) realizarea ritmică a producției, 
in sortimente și calități necesare 
economiei naționale : depășirea sar
cinilor de plan la sortimentele care 
valorifiaă superior materiile prime 
și materialele și care au desfacere 
asigurată, pe bază de contracte sau 
comenzi ferme la intern șl la export:

b) folosirea la maximum a poten
țialului productiv al întreprinderilor 
industriale, prin ridicarea gradului 
da utilizare a mașinilor, utilajelor,

suprafețelor .construi- 
schimbu-

instalatiilor și
te, creșterea coeficientului 
rilor, eliminarea locurilor înguste, 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime, materiale, semifabricate și 
piese de schimb. îmbunătățirea acti
vității de întreținere și reparare a 
parcului de mașini, utilaje și insta
lații ;

c) accelerarea procesului de mo
dernizare a producției, de asimilare 
a noi produse și tehnologii, în vede
rea creșterii substanțiale a nivelului 
tehnic și eficienței producției, a ri
dicării calității și fiabilității produse
lor ;

d) Îmbunătățirea structurii pro

ducției și creșterea gradului de va
lorificare a resurselor de materii 
prime și materiale, prin diversifica
rea producției, dezvoltarea în ritm 
susținut a fabricației de produse și 
sortimente de tehnicitate ridicată, 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale ;

e) extinderea tipizării și speciali
zării producției, precum și perfec

U.M. Total
din care : 

Departamentul 
Agriculturii 

de Stat

Cereale pentru boabe mii tone 20 570 4 500
din care :

— grîu și secară boabe mii tone 7 225 1 385
— porumb boabe mii tone 11 935 2 590
Sfeclă de zahăr mii tone 7 200 —
Floarea-soarelui mii tone 1 080 200
Fasole mii tone 193 13,7
Soia mii tone 321 145
In pentru fibră mii tone 273 10,4
Cinepă pentru fibră mii tone 192 —
Cartofi de toamnă mii tone 4 735 120
Legume de cimp mii tone 3 950 143
Fructe mii tone 1 930 316
Struguri mii tone 1 642 340
Carne în viu mii tone 2 298 676,1
Lapte de vacă mii hl. 49 490 7 470
Lină tone 36 096 6 560
Ouă, , mii. buc. 5 845 1 853

Art. 5. — Suprafața arabilă în cui- 1 960 mii hectare, din care arabilă
tură va fi de cel puțin 9 741 mii hec- 1895 mii hectare.

Art. 6. — Efectivele de animaletare. vor ajuinge. pină la sfîrșitul anului
Suprafața agricolă irigată va fi de 1976, la următoarele niveluri :

din care :
DepartamentulU.M. Total Agriculturii

de Stat

Bovine mii capete 6 620 865
din care :

— vaci și juninci mii capete 3 273 360
Porcine mii capete 10 250 3 215

din care :
— scroafe mii capete 1 000 316
Ovine și caprine mii capete 15 900 1900
Păsări ouătoare mii capete 47 530 11 700

Art. 7. — în anul 1976, baza mate
rială a agriculturii se va dezvolta 
astfel :

a) agricultura va fi dotată cu 14 000 
tractoare și 5100 combine auto
propulsate, precum și alte mașini și 
utilaje agricole ;

b) se va amenaja pentru irigații 
suprafața de 150 mii ha, din oare 
140 mii ha in sisteme mari și 10 mii 
ha amenajări locale ;

c) se vor executa din fondurile sta
tului lucrări de desecări pe o supra
față de 222 mii ha. precum și lucrări 
de combatere a eroziunii solului pe 
127 mii ha ;

„ dl.,agricultura va primi 1454 mii 
; tone îngrășăminte chimice''in sub

stanță activă.
' ( Art. 8. — în scopul realizării obiec

tivelor prevăzute în plan pentru dez
voltarea agriculturii, Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Academia de 
științe agricole și silvice și organele 
agricole județene să asigure :

a) folosirea cu maximă eficiență a 
întregii suprafețe agricole și arabile, 
inclusiv a terenurilor rezultate din 
acțiunea de sistematizare a comune
lor, precum și a celor din cadrul pe- 
rimetrelor construite ale satelor și o- 
rașelor ; utilizarea deplină a supra
fețelor amenajate pentru irigații ; 
creșterea suprafeței agricole și ara
bile prin executarea de lucrări pen
tru punerea în valoare de noi tere
nuri ; redarea în cultură a terenurilor 
scoase temporar din producție ;

b) repartizarea culturilor pe terito
riu in concordanță cu condițiile pedo
climatice și prevederile din lucrările 
de zonare a producției agricole ; cul-

. tivarea cu prioritate în regim irigat a 
culturilor care se justifică economic 
în vederea realizării parametrilor 
proiectați pentru sistemele de iri
gații ;.

C) cultivarea legumelor pe terenuri 
irigate ; asigurarea unor cantități 
sporite de legume timpurii ; în anul 
1976 va începe construirea de sere și 
solarii. Care să satisfacă în viitor 
consumul local de legume timpurii ;

d) modernizarea plantațiilor exis
tente și crearea de noi plantații in
tensive și supraintensive în vederea 
majorării producției de fructe și stru
guri și crearea condițiilor de depozi
tare, care să asigure aprovizionarea 
populației cu aceste produse, în stare 
proaspătă, în tot cursul anului ;

e) extinderea capacității serelor în- 
mulțitor, realizarea întregului nece
sar de semințe selecționate, precum 
și a materialului săditor adaptat fie
cărei zone de producție agricolă și 
condițiilor de irigare ; aplicarea unor 
tehnologii specifice fiecărei culturi, 
diferențiate pe zone de producție și 
sisteme de cultură ;

f) sporirea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea acțiunii de selecție și 
reproducție și reducerea pierderilor 
prin mortalități : mărirea numărului 
de animale și păsări crescute in sis
tem industrial ; organizarea în comu
ne a unor maternități de scroafe care 
să furnizeze populației purcei pentru 
creștere și îngrășare ; începerea con
struirii în județe de complexe zoo
tehnice pentru asigurarea nevoilor 
proprii de carne și ouă ;

g) elaborarea de programe și sta
bilirea de măsuri tehnico-organizato- 
rice, concretizate în grafice desfășu
rate pe unități de producție, care să 
asigure creșterea greutăților medii de 
sacrificare a animalelor, în special a 
bovinelor și ovinelor ;

h) dezvoltarea producției de furaje 
prin creșterea producțiilor medii la 
hectar, inclusiv pe pajiștile naturale ; 
folosirea tuturor resurselor de furaje 
existente și elaborarea unor tehno
logii pentru' prepararea furajelor 
prin folosirea completă a substanțelor 
nutritive din toate resursele furaje
re ; extinderea culturilor duble fura
jere, in special in perimetrele iriga
te ; urgentarea realizării sistemului 
de mașini de recoltat și pregătirea 
furajelor de volum pe baza unor noi 
tehnologii, punerea în funcțiune a tu
turor capacităților pentru producerea 
făinurilor proteice ;

i) gospodărirea eficientă a mijloa
celor de mecanizare, a îngrășămin
telor și a celorlalte substanțe chimi
ce livrate agriculturii ;

j) introducerea și extinderea în 
producție, pe baza cercetărilor, a so
iurilor noi de cereale și plantă teh
nice. a semințelor cu valoare biolo
gică ridicată, a raselor îmbunătățite 

ționarea proceselor de cooperare în
tre întreprinderi ;

f) respectarea termenelor de reali
zare a parametrilor proiectați la 
noile obiective de investiții.

Art. 4. — în anul 1976 — în condi
țiile unui an agricol normal . — la 
principalele produse agricole se pre
văd următoarele niveluri de pro
ducții :

■ de animale adaptate zonelor de pro
ducție din țara noastră.

Art. 9. — Pentru realizarea de 
lacuri de acumulare cu folosință com
plexă, derivații și aducțiuni, îndiguiri 
pentru apărarea centrelor populate și 
a terenurilor agricole împotriva i- 
nundațiilor, regularizări de albii, con
solidări și apărări de maluri ale 
cursurilor de apă, se va aloca în anul 
1976 un volum de investiții de 1,9 
mid. lei.

Art. 10. — în scopul prevenirii po
luării apelor și aerului, .Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca ministe
rele, celelalte organe centrale și lo
cale. centralele și întreprinderile să 
asigure punerea in funcțiune a insta
lațiilor de epurare a apelor reziduale 
și a gazelor odată cu obiectivele de 
investiții respective și exploatarea a- 
cestora la parametrii proiectați.

Consiliul Național al Apelor, mi
nisterele, celelalte organe centrale și 
locale răspund de îndeplinirea inte
grală a prevederilor de plan privind 
gospodărirea apelor și realizarea sta
țiilor de epurare a apelor uzate, atît 
pentru capacitățile noi, cit și la o- 
biectivele existente nedotate cu ast- 

' fel de instalații sau la care trebuie 
extinsă capacitatea acestora.

Art. 11. — Volumul masei lemnoa
se din produse principale și secun
dare ce se pun în circuitul econo
mic în anul 1976 va fi de 20 000 mii 
m c, din care pentru producția in
dustrială 19 200 mii m c ; deosebit de 
aceasta; se vor recolta și valorifica 
integral materialele lemnoase prove
nite din operațiuni de igienă a pă
durilor și din)tăieri de îngrijire — 
curățiri în arboretele tinere din fon
dul forestier.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Econorhiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții și ceilalți 
titulari de plan să asigure :

a) respectarea cu strictețe a regu
lilor de gospodărire multifuncțională 
a pădurilor, de organizare superioară 
a activității de silvicultură și exploa
tare ;

b) realizarea unui volum de împă
duriri integrale de 57 700 ha, din care 
pe 19 000 ha se vor crea culturi sil
vice speciale pentru producerea lem
nului de celuloză ; ponderea speciilor 
de rășinoase va atinge 65—70% din 
volumul total al împăduririlor ;

c) dezvoltarea economiei vinatului 
și a pescuitului iîn apele de tnunte 
și în unități specializate, extinderea 
culturilor de arbuști fructiferi, pre
cum și recoltarea fructelor de pădure 
din fibra spontană ;

d) executarea lucrărilor de corec
tare a torenților și de ameliorare a 
terenurilor degradate, în vederea e- 
chilibrării regimului apelor în ba
zinele hidrografice în care sint pre
văzute amenajări hidroenergetice “și 
lacuri de acumulare, precum și pen
tru protecția mediului înconjurător.

Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, împreună cu titularii de 
plan, vor introduce un regim de 

'strictă economie în toate sectoarele 
consumatoare de lemn.

Art. 12. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca ministerele, celelalte or
gane centrale și locale, centralele, în
treprinderile, împreună cu Consiliul 
Național pentru Protecția Mediului 
înconjurător și Consiliul Național al 
Apelor, să aplice sarcinile și măsu
rile cuprinse in programul privind 
proteoția mediului înconjurător, in 
cadrul activităților și resurselor pre
văzute în planul pe anul 1976.

Art. 13. — Volumul total al venitu
rilor brute din activitatea de trans
port cu mijloace de folosință gene
rală va fi. în anul 1976, de 28 835 mil
let

Consiliul de Miniștri va asigura ca 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe și 
titularii de plan să ia măsuri pentru 
optimizarea legăturilor intre centrele 
de producție și de consum, reparti
zarea rațională a volumului de trans
port pe feluri de transport, inclusiv 
pentru intensificarea transporturilor 
fluviale pe Dunăre, îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a mijloacelor de 
transport, creșterea gradului de me
canizare și automatizare a procese
lor de transport, extinderea transpor
turilor combinate și a celor efectuate 
prin tehnologii moderne, prin pale- 

tizare, pachetizare, conteinerizare și 
transconteinerizare, precum și redu
cerea la minimum necesar a liniilor 
ferate industriale, în vederea crește
rii eficienței transporturilor.

Baza materială a transporturilor va 
spori în anul 1976 prin dotarea cu 137 
locomotive Diesel și electrice, 5 000 
vagoane de marfă, 320 vagoane de 
călători, peste 6 900 autovehicule de 
mărfuri, 1 500 remorci, 2 240 autobu
ze, 289 000 tdw nave maritime, 3 ae
ronave mediu curier ; se vor moder
niza 286 km drumuri de trafic intens 
și se vor aplica imbrăcăminți asfalti- 
ce ușoare pe 1 130 km drumuri cu 
trafic mai redus.

Art, 14. —, Volumul total al inves
tițiilor în economia națională va fi 
în anul 1976 de 143,7 mid. lei, din 
care :

a) 130,7 mid. lei din fondurile sta
tului ;

b) 6,7 mid. Iei din fondurile orga
nizațiilor cooperatiste și obștești, in
clusiv 2,2 mid. lei din credite ce se 
acordă de stat pentru cooperativele 
agricole de producție ;

c) 6,3 mid. lei din fondurile popu
lației, pentru lucrări din contribuția 
bănească și în muncă a populației, 
electrificări rurale și construcții de 
locuințe cu sprijinul statului în cre
dite și execuție.

Pe principalele ramuri ale econo
miei naționale vor fi alocate urmă
toarele volume de investiții :

a) 74,8 mid. lei industrie (inclusiv 
dotarea organizațiilor de foraj) ;

b) 7.6 mid. lei construcții ;
c) 17,2 mid. lei agricultură ;
d) 0,9 mid. lei cercetare științifică 

și dezvoltare tehnologică ;
e) 14,7 mid. lei transporturi și tele

comunicații ;
f) 4,2 mid. lei comerț, alimentație 

publică, turism, silozuri și baze de 
depozitare ;

g) 4,4 mid. lei învățămînt, cultură, 
ocrotirea sănătății ;

h) 12,8 mid. lei construcții de lo
cuințe /inclusiv cămine pentru nefa- 
miliști) ;

i) 4,1 mid. lei gospodărie comunală.
Art. 15. — Se constituie o rezervă 

de 15,8 mid. lei pentru obiectivele de 
investiții a căror execuție începe in 
1976, care la data de 1 decembrie 
1975 nu aveau indicatorii tehnico-e- 
conomici aprobați, precum și pentru 
alte investiții care se aprobă pe par
cursul executării planului. Pe mă
sura aprobării indicatorilor tehnico- 
economici, Comitetul de Stat al Pla
nificării va asigura fondurile și re
sursele pentru volumele de lucrări ce 
se vor executa în anul 1976, cu ma
jorarea corespunzătoare a indicato
rilor de plan.

Art. 16. — în cursul anului 1976 se 
vor pune în funcțiune 355 capacități 
de producție mai importante, din 
care 300 industriale și 55 agrozooteh
nice și de îmbunătățiri funciare.

Art., 17,.,— .Consiliul de Miniștri va. 
lua măsuri ca titularii de plan, îm
preună cu Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, mi
nisterele furnizoare de utilaje și cele 
care au în subordine organizații de 
construcții-montaj. Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Directivare și 
Control în Proiectarea și Executarea 
Construcțiilor, Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare și băn
cile finanțatoare să asigure :

a) urgentarea elaborării și aviză
rii documentațiilor de investiții pen
tru obiectivele prevăzute să înceapă 
în 1976 și care nu au indicatorii teh- 
nico-economici aprobați, în vederea 
aprobării lor cel mai tîrziu piuă la 
30 iunie 1976 ; proiectanții generali 
răspund de întocmirea documentații
lor la termenele stabilite ;

bl livrarea utilajelor Ia termenele 
contractuale stabilite în concordantă 
cu prevederile din graficele de eșa
lonare a execuției lucrărilor pe șan
tiere, precum și a celor restante din 
anul 1975, pentru asigurarea punerii 
în funcțiune a tuturor obiectivelor la 
termenele prevăzute în plan ; furni
zorii generali răspund de livrarea la 
termenele prevăzute în contracte și 
de calitatea utilajelor furnizate de u- 
zinele proprii și de unitățile cu care 
cooperează ;

c) executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj în concordanță cu 
graficele de eșalonare a investițiilor, 
folosirea intensivă a utilajelor de 
construcții, creșterea gradului de in
dustrializare prin aplicarea de solu
ții constructive de înalt randament, 
folosirea rațională a forței de muncă 
și creșterea coeficientului de schim
buri pe șantiere ; antreprenorii, gene
rali răspund de întreaga activitate de 
construcții-montaj care se realizează 
prin unitățile proprii și prin unită
țile din subantrepriza lor ;

a) în industria republicană
b) în activitatea de construcții-i
c) în transporturile feroviare

Numărul de personal pe total eco
nomie va ajunge în anul 1976 la 
6 655 mii.

Prin învățămînt profesional, teh
nic și liceal de specialitate, precum 
și prin cursuri de calificare și cursuri 
de specializare postliceală de scurtă 
durată vor fi pregătiți 315 750 mun
citori calificați care vor intra în pro
ducție in anul 1976.

Art. 21. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca :

a) Ministerul Muncii. Comitetul de 
Stat al Planificării și titularii de plan 
să asigure perfecționarea organizării 
producției și a muncii în întreprinderi, 
în secții și la fiecare loc de muncă ; 
respectarea corelațiilor între princi
palii indicatori de muncă și retribuire 
a muncii ;

— industria republicană
— întreprinderile agricole de stat

B. Costul maxim la 1 000 tone km 
i înv. în transporturile feroviare — 
131,7 Iei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, centralele, întreprin
derile, împreună cu Ministerul Fi
nanțelor și băncile, să instituie un 
răgim sever de economii, de reducere 
a consumurilor de materii prime, 
materiale și ambalaje, energie, com
bustibil, a cheltuielilor de manoperă 
și a celor administrativ-gospodărești 
și de combatere a oricărei formă de 
risipă.

Art. 23. — Sarcinile privind crește
rea productivității muncii și reducerea 
costurilor de producție sînt minimale.” 
Titularii de plan vor stabili, prin pro
gramele speciale întocmite pe minis
tere, centrale și întreprinderi, mă

d) pregătirea, conform graficelor a- 
probate, a forței de muncă pe spe
cialități și meserii, la toate capacită
țile noi de investiții, organizarea din 
timp și efectuarea probelor tehnolo
gice, in vederea punerii in funcțiu
ne a obiectivelor la termenele prevă
zute in plan ; ministerele, centralele 
și întreprinderile beneficiare de in
vestiții răspund de îndeplinirea aces
tor sarcini.

Art. 18. — Valoarea produselor noi 
și reproiectate introduse pentru pri
ma dată în fabricație va reprezenta, 
in anul 1976, minimum 11% din pro
ducția valorică a industriei republi
cane prelucrătoare.

Planul pe 1976 nominalizează sar
cini privind execuția a 662 obiective 
de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică de importanță deosebită ; 
introducerea și extinderea a 158 teh
nologii avansate ; introducerea în fa
bricație a 438 produse noi și repro
iectate, din care 220 mașini, utilaje, 
aparate și instalații, 218 materiale și 
bunuri de consum.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie împreună cu titularii 
de plan să concentreze eforturile de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic in următoarele direcții :

a) extinderea și intensificarea ac
țiunilor de asimilare a noi produse 
care să asigure : reducerea în con
tinuare a tuturor categoriilor de im
porturi, atît în anul 1976, cît și în 
anii următori ; îmbunătățirea struc
turii producției ; realizarea utilajelor 
necesare programului de investiții ; 
creșterea exportului ; diversificarea 
sortimentală a mărfurilor destinate 
fondului pieței pentru satisfacerea in 
cît mai bune condiții a consumului 
populației ;

b) perfecționarea continuă și folo
sirea pe scară largă a tehnologiilor 
care asigură utilizarea eficientă a re
surselor de energie, atingerea unor 
randamente înalte Ia instalațiile e- 
nergetice. ;

c) amplificarea aportului cercetării 
și dezvoltării tehnologice Ia soluțio
narea problemelor legate de dezvol
tarea bazei proprii de materii prime, 
prin introducerea în circuitul econo
mic a noi rezerve de substanțe mi
nerale utile, valorificarea superioară 
și complexă a acestora, inclusiv a ce
lor cu conținuturi reduse, extinderea 
utilizării deșeurilor și a tuturor ca
tegoriilor de resurse secundare ; creș
terea productivității muncii și redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție prin extinderea mecanizării și 
automatizării ; micșorarea consumu
rilor specifice Ia cocs, metal, lemn, 
produse chimice, materiale de con
strucții. produse ale industriei ușoa
re : aplicarea largă în practică a pro
cedeelor tehnologice noi și perfecțio
nate ;

d) creșterea contribuției cercetării 
la îmbunătățirea condițiilor de pro-

. tectie a muncii- și a condițiilor de 
muncă. Ia ocrotirea sănătății popu
lației, precum și la protecția mediu
lui Înconjurător.

Art. 19. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, Ministerul 
Finanțelor, împreună cu ministerele, 
celelalte organe centrale și locale, 
centralele și întreprinderile, să ia 
măsuri pentru o mai rațională gos
podărire a resurselor materiale alo
cate prin plan și realizarea unui 
regim strict de economii, îndeosebi 
prin :

a) elaborarea și aplicarea de nor
me de consum cu fundamentare teh
nică pentru toate produsele fabrica
te, revizuirea și îmbunătățirea per
manentă a normelor și normativelor 
de consum și de stoc de materii pri
me. materiale, combustibili, energie, 
ambalaje, urmărind în toate unitățile 
economice încadrarea strictă în nor
mele și normativele aprobate, pină 
la nivel de secție și ateliere ;

b) economisirea la maximum a me
talelor prin revizuirea proiectelor u- 
nor mașini Și utilaje, croirea raționa
lă a laminatelor, reducerea pierderi
lor în procesele metalurgice ;

c) intensificarea realizării și utili
zării în producție a unor materiale 
înlocuitoare cu eficiență economică 
ridicată ; intensificarea colectării și 
valorificării deșeurilor de toate cate
goriile, precum și a recuperării re
surselor energetice secundare ;

d) desfășurarea ritmică a aprovizio
nării în concordanță cu programele de 
producție și de execuție a lucrărilor 
de construcții-montaj, asigurarea res
pectării stricte a contractelor econo
mice încheiate.

Art. 20. — In anul 1976, productivi
tatea muncii pe o persoană încadrată 

, va fi de :

254 500 lei
102 500 lei

547,7 mii tone km conv.

b) Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie și Comitetul de Stat 
al Planificării, împreună cu titularii 
de plan să ia măsuri pentru introdu
cerea progresului tehnic și respecta
rea programelor de asimilări ;

c) Ministerul Muncii, Ministerul 
Educației și învățămîntului și Comi
tetul de Stat al Planificării să con
cretizeze programele speciale de asi
gurare. pregătire și perfecționare a 
forței de muncă, pe meserii și spe
cialități, pe ministere, centrale, uni
tăți și județe.

Art. 22. — în anul 1976, costurile de 
producție vor fi :

A. Cheltuieli maxime la 1 000 lei 
producție-marfă în : 

906,5 lei
980,0 lei

suri care să asigure realizarea unor 
niveluri îmbunătățite, la acești indi
catori, față de prevederile din plan.

Art. 24. — Volumul total al comer
țului exterior în prețuri curente va 
crește, în anul 1976, cu 17,8% față de 
realizările preliminate pe anul 1975. 
iar volumul încasărilor valutare din 
turismul internațional cu 7%.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, centralele, întreprin
derile, împreună cu Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Finan
țelor și băncile, să asigure :

a) îmbunătățirea structurii sorti
mentale și a calității producției desti
nate exportului, în vederea obținerii 
unei eficiente ridicate ;

b) realizarea gradului de integrare 
prevăzut pentru anul 1976 la produse
le asimilate pe bază de licență ;

c) utilizarea rațională a fondurilor 
valutare alocate prin plan fiecărui 
minister, centrală și întreprindere ;

d) intensificarea prospectării pieței 
externe în vederea contractării ex
porturilor și importurilor prevăzute 
în plan ;

e) intensificarea tratativelor eu 
partenerii externi pentru realizarea 
integrală a acțiunilor de cooperare și 
specializare prevăzute, precum și ini
țierea de noi acțiuni în vederea 
extinderii colaborării economice in
ternaționale.

Art. 25. — Venitul național va creș
te, in anul 1976, cu 10,5% față de rea
lizările preliminate pe anul 1975, asi- 
gurînd resursele necesare pentru 
fondul național de dezvoltare eco
nomico-socială și creșterea nivelului 
de trai al populației.

Art.26. — In anul 1976, volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
va fi de 154,8 mid. lei.

In Scopul aprovizionării ritmice a 
populației, Consiliul de? Miniștri va 
asigura ca titularii de plan, împreună 
cu Consiliul pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de aproviziona
re și prestare de servicii către popu
lație, Ministerul Comerțului Interior, 
Ministerul Agriculturii și Industrie. 
Alimentare, Ministerul Industriei 
Ușoare. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ceilalți titu
lari cu sarcini de livrări la fondul 
pieței, să ia măsuri pentru :

a) diversificarea sortimentală și îm
bunătățirea calității produselor desti
nate consumului populației ;

b) livrarea integrală și ritmică a 
produselor alimentare, textile, încăl
țăminte, mobilă, a produselor de uz 
casnic și gospodăresc, a articolelor 
electrotehnice și a articolelor pentru 
copii, în cantitățile și sortimentele 
prevăzute în plan ;

c) repartizarea de către organele 
comerțului interior a fondului de 
marfă pe județe, cu stabilirea sarci
nilor pe luni la produsele de bază, 
în vederea aprovizionării continue a 
magazinelor :

d) îmbunătățirea activității în do
meniul alimentației publice, urmărin- 
du-se extinderea producției și diver
sificarea preparatelor culinare, pre
cum și asigurarea servirii consumato
rilor in condiții de igienă și calitate 
ridicată ;

e) îmbunătățirea structurii stocu
rilor din comerț — în cadrul resurse
lor planificate — pentru ca acestea 
să contribuie activ la realizarea sar
cinilor de desfacere și de aprovizio
nare a populației.

Art. 27. — în anul 1976, volumul 
prestărilor de servicii pentru popu
lație va fi de 31,5 mid. lei.

în vederea satisfacerii în condiții 
mai bune a solicitărilor populației, 
Consiliul de Miniștri va asigura ca ti
tularii de plan, împreună cu Consiliul 
perttru coordonarea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și prestare 
de servicii către populație. Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum, 
Ministerul Turismului și celelalte or
gane cu sarcini de prestări de servi
cii să ia măsuri pentru :

a) lărgirea gamei prestărilor de 
servicii ;

b) repartizarea judicioasă a unități
lor prestatoare pe teritoriu și delimi
tarea activităților în cadrul rețelei 
de servicii ;

c) îmbunătățirea calității serviciilor 
prestate populației și întărirea con
trolului in acest domeniu.

Art. 28. — Veniturile totale reale 
ale populației pe un locuitor vor 
spori, în anul 1976, cu 8—8,5% față de 
realizările preliminate pe 1975.

Fondul de retribuire va fi de 173,3 
miliarde lei.

Retribuția medie nominală lunâră 
va fi, în anul 1976, de 2 025 lei, ca 
urmare a aplicării majorării generale 
a retribuției din anul 1975 ; retribuția 
reală va spori cu 8—8,7% față de 
realizările preliminate pe anul 1975.

Veniturile reale ale țărănimii pro
venite din munca în cooperativele 
agricole de producție și din gospodă
riile personale, calculate pe o persoa
nă activă, vor crește cu 9—12% față 
de realizările preliminate pe ar" 
1975.

Art. 29. — Se va extinde baza ma
terială pentru lărgirea și perfecționa
rea tuturor formelor de învățămînt, 
vor fi aplicate măsuri în continuare 
pentru integrarea invățămintului cu 
producția și cercetarea.

Vor fi construite 2 730 săli de clasă 
și 25 100 locuri în internate pentru 
învățămîntul primar, gimnazial, liceal 
și tehnic-profesional : vor fi date în 
funcțiune pentru învățămîntul supe
rior spații noi cu o suprafață d« 
42 940 mp.

Art. 30. — Capacitatea grădinițelor 
de copii va fi sporită, in anul 1976, cu 
31 400 locuri, a creșelor cu 12 700 
locuri, a caselor de copii cu 1900 
locuri, a leagănelor de copii cu 500 
locuri.

Art. 31. — Vor fi date în folosință 
1 480 paturi de spital și va incepe 
construcția unor noi spitale în locali
tățile : Pitești, Curtea de Argeș, 
Brăila, Rîmnicu-Sărat, Nehoiu, Galați, 
Pașcani, Slatina, Caracal, Rimnleu- 
Vilcea, Craiova și București.

Art. 32. — în anul 1976 se vor con
strui 80 000 apartamente din fondu
rile statului, cooperatiste și obștești și 
65 000 apartamente din fondurile 
populației, cu sprijinul statului în 
credite și execuție; se vor da in func
țiune 80 500 locuri in cămine pentru 
nefamiliști.

Art. 33. — în anul 1976 se va ex
tinde cu 535 km rețeaua de distribu
ție a apei, iar cea de canalizare cu 
455 km ; parcul de mijloace de trans-' 
port urban în comun de persoane va 
fi dotat cu 1 615 vehicule.

Art. 34. — Consiliul de Miniștri, 
ministerele, celelalte organe centrale 
și locale, centralele și întreprinderile 
răspund pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor de plan și vor lua 
măsuri pentru realizarea ritmică și 
în cele mai bune condiții a indicatori
lor stabiliți.

Art. 35. — Indicatorii planului na
țional unic vor fi desfășurați pe ti
tulari de plan prin decret al Consi
liului de Stat.

Indicatorii cuprinși In prezenta lege 
vor putea fi modificați in timpul 
executării planului numai prin decret 
sau lege.

Art. 36. — Se aprobă execuția, con
form anexei, a Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1974, adoptat prin Legea nr. 105/1973.
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LEGE
pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1976

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România adoptă 

prezenta lege.
Art. 1 — Bugetul de stat pe anul 

1976 se stabilește la vepituri în sumă

— Bugetul republican
— Bugetele locale

Art. 3. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1976. reprezentind vărsă- 
mintele din beneficiile unităților eco
nomice de stat, impozitul pe circu
lația mărfurilor, impozitul de regu
larizare și alte vărsăminte obligatorii 
ale unităților economice de stat se 
stabilesc in sumă de 136 426,7 milioa
ne lei. Veniturile asigurărilor sociale 
de stat pe anul 1976 se prevăd in 
sumă de 21180,0 milioane lei.

în vederea realizării integrale a ve
niturilor înscrise în bugetul de stat 
pe anul 1976, Consiliul de Miniștri va 
asigura luarea de către ministere, 
celelalte organe centrale și locale, 
centrale, întreprinderi, împreună cu 
Ministerul Finanțelor și băncile, a 
măsurilor necesare pentru realizarea 
beneficiilor, impozitelor și a celorlal
te venituri prevăzute in planurile fi
nanciare ale unităților economice de 
stat prin :

a) realizarea sarcinilor de produc
ție, desfacere și prestări de servicii 
la termen, in sortimentele și cantită
țile necesare economiei naționale, 
care să asigure nivelul acumulărilor 
bănești prevăzute ;

b) aplicarea riguroasă a programelor 
de reducere a cheltuielilor de pro
ducție, elaborate de către întreprin
deri, centrale, ministere și cfelelalte 
organe centrale și locale, pentru gos
podărirea judicioasă și cu simț de 
răspundere a mijloacelor materiale și 
bănești, încadrarea în nivelul stabilit 
al cheltuielilor de producție și de cir
culație și sporirea, pe această bază, 
a rentabilității în fiecare unitate eco
nomică ;

c) folosirea intensivă a capacităților 
de producție, darea in exploatare a 
noilor capacități la termenele stabili
te, îndeplinirea conform graficelor 
aprobate a indicatorilor tehnicp-eco- 
nomici proiectați la noile obiective ce 
se pun în funcțiune ;

d) identificarea și mobilizarea de 
noi rezerve pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale, combustibili și energie ;

e) creșterea productivității muncii 
pe calea perfecționării organizării 
producției și a muncii, promovării 
tehnologiilor moderne, extinderii me
canizării și automatizării proceselor 
de producție, perfecționării pregătirii 
profesionale a forței de muncă și uti
lizării raționale a timpului de muncă.

Art. 4. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1976 din impozite și taxe 
de la populație se stabilesc în sumă 
de 24 988,1 milioane lei. 

de 258 008,5 milioane lei și la cheltu
ieli in sumă de 258 008,5 milioane lei.

Art. 2. — Repartizarea veniturilor 
și cheltuielilor bugetului de stat, pe 
anul 1976, este următoarea :

— în milioane lei —
Venituri Cheltuieli
215 790,7 215 790,7

42 217,8 42 217,8

Art. 5 — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1976 pentru finanțarea 
economiei naționale se stabilesc în 
sumă de 166 590,2 milioane lei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, celelalte organe cen
trale și locale, centralele, întreprinde
rile, Ministerul Finanțelor și bănci
le să asigure finanțarea la timp și 
cu spirit de economie a tuturor obiec
tivelor și acțiunilor cuprinse în pla
nul național unic de dezvoltare eco
nomică și socială.

în vederea înfăptuirii programului 
de investiții și creșterii eficienței 
economice în utilizarea resurselor 
materiale și bănești alocate,. ministe
rele, celelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București vor lua măsuri pentru :

a) asigurarea resurselor destinate 
finanțării investițiilor în condițiile și 
la termenele stabilite prin plan ;

b) pregătirea din timp a documen-

a) învățămînt
b) cultură'și artă
c) sănătate
d) educație fizică și sport
e) ajutorul de stat pentru copii
f) asigurările sociale de stat
g) pensii și ajutoare pentru I.O.V.R., militari și alte 

persoane, precum și pentru asistență socială
în vederea îndeplinirii sarcinilor de 

plan cu cheltuieli cît mai reduse, mi
nisterele, celelalte organe centrale ale 
administrației de stat, comitetele și 
birourile executive ale consiliilor 
populare și instituțiile de stat vor lua 
măsuri pentru folosirea cît mai judi
cioasă a bazei materiale existente, 
utilizarea economicoasă a mijloacelor 
materiale și bănești alocate, aplicarea 
unui regim strict de economii și re
ducerea continuă a cheltuielilor de 
întreținere și funcționare.

Art. 7. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1976 pentru organele pu
terii și administrației de stat, precum 
și pentru organele judecătorești și 
cele ale procuraturii se stabilesc în 
sumă de 3 116,6 milioane lei, din care 

1. Alba............................ . . 802 914 379 676 802 914
2. Arad................................... 876 773 702 820 876 773

tațiilor tehnico-economice, îmbunătă
țirea fundamentării economice a in
vestițiilor și reducerea costului aces
tora :

c) contractarea utilajelor și a insta
lațiilor tehnologice cu termene de li
vrare corelate cu cele privind desfă
șurarea lucrărilor de construcții-mon- 
taj ; respectarea cu strictețe a pro
gramelor de livrare a utilajelor teh
nologice, intensificarea ritmului de 
montaj pe șantiere pentru reducerea 
și lichidarea imobilizărilor de fonduri 
in utilaje existente în stoc, cu durate 
de staționare depășite ;

d) întărirea ordinii și disciplinei in 
gospodărirea mijloacelor materiale și 
bănești pe șantiere, evitarea oricărei 
forme de risipă, folosirea judicioasă 
a fondurilor de organizare de șantier, 
utilizarea la maximum a utilajelor și 
mecanismelor de construcții.

în scopul accelerării vitezei de ro
tație a fondurilor, ministerele, cele
lalte organe centrale și locale, centra
lele, întreprinderile vor lua măsuri 
pentru scurtarea ciclului de aprovi
zionare. producție și desfacere, îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor, dimensionarea judicioasă a 
mijloacelor circulante și utilizarea 
cu eficiență sporită a acestora, pre
venirea imobilizărilor de fonduri în 
stocuri peste necesar.

Art. 6. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1976 pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale se stabi
lesc în sumă de 56 956,2 milioane lei, 
din care pentru :

14 781,6 milioane lei ; 
1 018,5 milioane lei ;

11 690,1 milioane lei ; 
335,0 milioane lei ;

7 754,0 milioane lei ; 
19 673,0 milioane lei ;

1 704.0 milioane lei.
6,9 milioane lei p.entru Marea Adu
nare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1976 pentru apărarea tă
rii se stabilesc în sumă de 10 434.0 
milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă buge
tară la dispoziția Consiliului de Mi
niștri se stabilește, pentru anul 1976. 
la suma de 2 743,7 milioane lei, iar 
fondurile de rezervă bugetară la dis
poziția comitetelor executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București la suma de 311,0 
milioane lei, potrivit repartizării pre
văzute în bugetul de stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor jude
țelor și al municipiului București pe 
anul 1976 se stabilește astfel :

Art 11. — Sumele defalcate pentru 
bugetele locale, în anul 1976, din im
pozitul pe retribuție și impozitul pe

— în mii lei —
Venituri

din care :
Țotal venituri Cheltuieli

proprii

3. Argeș ....
4. Bacău
5. Bihor
6. Bistrița-Năsăud
7. Botoșani
8. Brașov .
9. Brăila

10. Buzău
11. Caraș-Severm
12. Cluj . .
13. Constanta
14. Covasna
15. Dîmbovița
16. Dolj
17. Galați
18. Gorj
19. Harghita
20. Hunedoara
21. Ialomița
22. Iași .
23. Ilfov
24. Maramureș
25. Mehedinți
26. Mureș
27. Neamț .
28. Olt . .
29. Prahova
30. Satu-Mare
31. Sălaj
32. Sibiu
33. Suceava
34. Teleorman
35. Timiș
36. Tulcea . •
37. Vaslui . •
38. Vîlcea
39. Vrancea
40. Municipiul București

1 103 135 611 955 1 103 135
1 104 830 620 942 1 104 830
1 301 940 776 590 1 301 940

705 701 212 364 705 701
936 637 281 222 936 637

1 043 158 780 798 1 043 158
746 486 537 684 746 486
873 406 420 463 873 406
980 422 339 622 980 422

1 440 383 1 061 604 1 440 383
1 493 944 841 105 1 493 944

543 825 301 602 543 825
880 458 456 658 880 458

1 183 611 744 576 1 183 611
1 051 693 580 493 1 051 693

707 641 284 244 707 641
727 612 408 347 727 612

1 116 082 ■ 503 319 1 116 082
764 236 351 839 764 236

1 444 544 610 595 1 444 544
1 005 371 725 328 1 005 371

921 250 469 424 921 250
700 137 228 850 700 137

1 114 531 778 726 1 114 531
883 105 539 456 883 105
844 918 365 842 844 918

1 245 199 983 794 1 245 199
824 085 433 994 824 085
589 083 211 503 589 083
810 076 682 305 810 076
972 428 543 383 972 428
804 857 441 065 804 857

1 514 553 1 118 679 1 514 553
733 623 229 305 733 623
879 453 305 224 879 453
920 392 298 928 920 392
680 889 258 464 680 889

4 944 464 4 370 284 4 944 464

circulația mărfurilor realizate prin u- 
nitățile de subordonare republicană 
se stabilesc după cum urmează :

Sume defalcate din :
în mii lei —

Nr. 
crt. JUDEȚUL impozitul 

pe retribuție
impozitul 

pd circulația 
mărfurilor

1. Alba 220 000 203 238
2. Arad 173 953 —
3. Argeș 390 000 101 180
4. Bacău 330 000 153 888
5. Bihor 320 000 205 350
6. Bistrița-Năsăud............................. 65 000 95 000
7. Botoșani 80 000 170 000
8. Brașov . 262 360 —
9. Brăila 208 802 —

10. Buzău 165 000 287 943
11. Caraș-Severm................................... 285 000 75 000
12. Cluj 378 779 —
13. Constanta 435 000 217 839
14. Covasna 80 000 162 223
15. Dîmbovița 255 000 168 800
16. Dolj 415 000 24 035
17. Galați . 390 000 81 200
18. Gorj 170 000 253 397
19. Harghita 160 000 159 265
20. Hunedoara 480 000 132 763
21. Ialomița 130 000 135 000
22. Iași . 335 000 498 949
23. Ilfov 280 043 —
24. Maramureș 240 000 145 000
25. Mehedinți • ••••••• 135 000 100 000
26. Mureș • ••••••• 290 000 45 805

27. Neamț ........................................ ț 215 000
28. Olt.................................................... 155 000
29. Prahova............................  ,261 405
30. Satu-Mare . , *.......................... 140 000
31. Sălaj.............................................. 50 000
32. Sibiu.............................................. 127 771
33 .Suceava ........ 245 000
34. Teleorman........................................ 140 000
35. Timiș .............................................. 395 874
36. Tulcea.............................................. 105 000
37. Vaslui.............................................. 95 000
38. Vîlcea ......... 155 000
39. Vrancea ........ 85 000
40. Municipiul București....................... 574 180

Art. 12. — Subvențiile ce se acordă librarea bugetelor locale, în anul 1976, 
din bugetul republican pentru echi- se stabilesc după cum urmează :

_ Județul Bistrița-Năsăud 333 337 mii lei
— Județul Botoșani 405 415 mii lei
— Județul Caraș-Severin 280 800 mii lei
— Județul Ialomița 147397 mii lei
— Județul Maramureș 66 826 mii lei
— Județul Mehedinți 236 287 mii lei
— Județul Olt 174 076 mii lei
—Y Județul Sălaj 297 580 mii lei
— Județul Teleorman 93 792 mii lei
— Județul Tulcea 299 318 mii lei
— Județul Vaslui 359 229 mii lei
— Județul Vîlcea 386 464 mii lei
— Județul Vrancea 157 425 mii lei

Art. 13. — Comitetele sau birourile 
executive ale consiliilor populare vor 
lua măsuri pentru sporirea veniturilor 
proprii și reducerea, pe această cale, 
a mijloacelor de echilibrare prevăzute 
a se primi din bugetele unităților ad- 
ministrativ-teritoriale ierarhic superi
oare sau din bugetul republican.

Art. 14. — Volumul bugetelor mu
nicipiilor pe anul 1976 se stabilește 
în sumă de 4 791 261 mii lei, potri'vit 
repartizării prevăzute în bugetul de 
stat.

în cazuri justificate, comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare jude
țene, de acord cu comitetele executi
ve ale consiliilor populare municipale, 
pot să modifice volumul și structura 
bugetelor municipiilor, cu respectarea 
indicatorilor financiari aprobați pen
tru fiecare județ.

Art. 15. — în anul 1976, virările de 
credite bugetare de la un alineat la 
altul. în cadrul aceluiași articol al 
clasificației bugetare, se aprobă de 
ordonatorii de credite pentru planu
rile proprii de cheltuieli.

Art. 16. — Consiliul de Miniștri, 
ministerele, celelalte organe centrale 
și locale răspund pentru realizarea 
veniturilor înscrise în bugetul de stat 
pe anul 1976 și efectuarea cheltuieli
lor bugetare în strictă concordantă cu 
realizarea sarcinilor de plan.

Consiliul de Miniștri va analiza, pe
riodic, cu ministerele și celelalte or
gane centrale, modul de îndeplinire 
a prevederilor bugetare la venituri și 
de efectuare a cheltuielilor și va lua 
măsuri pentru bunul mers al execu
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ției bugetare, realizarea integrală a 
veniturilor și aplicarea unui regim 
sever de economii la cheltuieli.

Art. 17. — Consiliul de Miniștri este 
autorizat să aprobe introducerea în 
indicatorii economici și financiari pe 
anul 1976, precum și în volumul și 
structura bugetului de stat adoptat 
prin prezenta lege, modificările rezul
tate din adaptarea indicatorilor pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială, din punerea în 
aplicare in unele ramuri economice 
a prețurilor de producție și livrare 
reașezate, din aplicarea noilor prețuri 
de deviz pentru lucrările de construc- 
ții-montaj, precum și în alte cazuri 
justificate, fără a afecta echilibrul 
financiar.

în cazurile în care, pe baza unor 
dispoziții legale, au loc treceri de u- 
nități, acțiuni sau sarcini de la un 
titular de plan la altul ori se intro
duc în plan lucrări de investiții din 
rezervele aprobate in acest scop, Mi
nisterul Finanțelor va introduce mo
dificările corespunzătoare în indicato
rii financiari ai titularilor de plan, 
precum și în volumul și structura 
bugetului de stat.

Art. 18. — Se adoptă contul genera! 
de încheiere a exercițiului bugetar pe 
anul 1974, la venituri în sumă de 
210 111 192 743 lei și la cheltuieli în 
sumă de 207 322 002 290 lei, cu un ex
cedent în sumă de 2 789 190 453 lei, 
-din care 1 385 745 338 lei la bugetul 
republican și 1 403 445 115 lei la buge
tele locale.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
pe anul 1976 și Legii pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1976

Relevînd că realizările obținute de 
colectivele de muncă din întreprinde
rile constructoare de mașini au per
mis ca la data de 17 octombrie a.c. să 
se raporteze conducerii partidului în
deplinirea sarcinilor actualului plan 
cincinal, deputatul |oan AvîCUTl 
a arătat că acest rezultat se înscrie în 
realizările de ansamblu ale economiei 
și este consecința directă a ritmului 
accelerat imprimat de conducerea 
partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întregii noastre economii, 
dar mai ales ramurilor determinante 
pentru evoluția tehnologică contem
porană.

Realizările cantitative cu care con
strucția de mașini încheie acest cin
cinal — a spus vorbitorul — au fost 
susținute de o accentuată diversifi
care a producției, de specializarea și 
concentrarea acesteia, de creșterea 
gradului de tehnicitate a produselor, 
a complexității lor, de acoperire din 
ce în ce mai mare a necesităților de 
dotare din toate ramurile economiei 
naționale cu mașini și utilaje produse 
în țară, precum și de ridicarea conti
nuă a competitivității acestora pe 
piața mondială. Au fost asimilate și 
puse în fabricație un număr de peste 
5 000 produse noi și modernizate, din 
care numeroase cu parametri tehnici 
de vîrf, s-au pus în funcțiune peste 
500 capacități noi de producție, do
tate cu mașini și utilaje de înalt ni
vel tehnic.

Subliniind că, în contextul planului 
pe 1976 și al cincinalului 1976—1980, 
industria constructoare de mașini va 
cunoaște în continuare un ritm ra
pid de dezvoltare, va fi orientată cu 
precădere către produsele și tehnolo
giile reprezentative, spre programe 
care să abordeze tehnici de vîrf, vor
bitorul a arătat că anul de debut 
al viitorului cincinal reprezintă in 
acest domeniu începerea proiectării și 
fabricării unui număr însemnat de 
sortimente de cea mai mare însem
nătate : instalații de foraj sub apă, 
mașini-unelte grele și centre mecani
ce de prelucrare, motoare navale de 
mare capacitate, nave de 150 000 tdw, 
sisteme noi de mașini agricole, mașini 
pentru îmbunătățiri funciare și pen
tru alte lucrări, circuite integrate lo
gice și lineare, calculatoare de proces, 
precum și sortimente noi de produse 
destinate marelui public.

Vorbitorul a subliniat că programul 
complex de măsuri pentru anul viitor 
are în vedere, în primul rînd, valori
ficarea maximală a capacităților de 
producție, o judicioasă repartiție a 
forței de muncă, îmbunătățirea co
operării intercentrale, atîtx pentru 
adincirea specializării în fabricația 
produselor tradiționale, cît și pentru 
scurtarea ciclurilor de asimilare a 
produselor noi, optimizarea pregătirii 
fabricației prin introducerea tehnolo
giilor perfecționate, creșterea califi
cării cadrelor de execuție și de con
ducere a producției, respectarea ri
guroasă a disciplinei tehnologice. 
Gospodărirea cu mal multă grijă a 
materiilor prime, în primul rînd a 
metalului, precum și eliminarea chel
tuielilor neeconomicoase, reflectate în 

acțiuni concrete ale muncii de fiecare 
zi, completează planul complex de 
măsuri inițiat și care va permite să 
se asigure în 1976 un spor al pro
ductivității de 10 la sută, creșterea 
planificată a eficienței economice, 
exprimată și prin sporirea cu 11 la 
sută a volumului producției realiza
te dintr-o tonă de metal.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Ascultind expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprin
zătoare analiză a situației internațio
nale actuale și tendințelor dezvoltării 
mondiale, îmi exprim deplinul acord 
și înalta prețuire pentru întreaga ac
tivitate dinamică și constructivă des
fășurată de partidul și statul nos
tru, de președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, activitate pusă în 
slujba destinderii și colaborării inter
naționale, cauzei dezvoltării de sine 
stătătoare a tuturor popoarelor, a so
cialismului și păcii.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat acordul deplin față de documen
tele supuse dezbaterii.

Anul 1976 — așa cum ni se înfăți
șează prin proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului național unic de 
dezvoltare economică și socială a 
țării și proiectul bugetului de stat — 
deschide perspectiva unor importan
te succese în industrie și agricultu
ră, in știință și cultură, in creșterea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii — a 
subliniat, in cuvîntul său, deputatul 
Virgil Trofin. Ritmurile pr- 
porțiile stabilite, dimensiunile lor 
echilibrate se" inscriu în prevederile 
de ansamblu stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului pentru cinci
nalul 1976—1980 și asigură dezvolta
rea armonioasă a ramurilor econo
miei naționale, a tuturor județelor, 
valorificarea rațională a resurselor 
materiale și umane ale țării. Ele con
firmă încă o dată capacitatea crea
toare a partidului nostru comunist, 
a conducerii sale, a secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sub a cărui îndrumare nemijlocită 
s-au desfășurat lucrările de elabo
rare și fundamentare a planului.

Relevind că în județul Brașov sar
cinile stabilite pentru perioada 1971— 
1975 au fost realizate, la producția 
globală industrială, la data de 30 sep
tembrie, vorbitorul a evidențiat ca a- 
ceste rezultate se datoresc hărniciei 
tuturor oamenilor muncii din aceas
tă parte a țării — români, maghiari, 
germani — activității desfășurate de 
organizațiile de partid. Ele sînt ro
dul sprijinului direct' și permanent 
pe care și județul Brașov l-a primit 
din partea conducerii partidului, a 
guvernului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru oare ex
primăm, și cu acest prilej, cele mai 
calde mulțumiri.

Potrivit prevederilor planului pe 
anul 1976 — a spus vorbitorul — ju
dețul Brașov va cunoaște în conti
nuare o puternică dezvoltare, urmînd 
să realizeze o producție globală in
dustrială cu 16 la sută mai mare față 
de realizările din acest an. Fără în
doială, sarcinile nu sînt deloc ușoa
re. Ele însă corespund potențialului 
industrial și uman de care dispu

nem. Aceasta este convingerea și 
hotărîrea oamenilor înuncii din .ju
dețul nostru, care au dezbătut cu 
răspundere indicatorii planului, sta
bilind măsuri concrete, tehnice și 
organizatorice,, pentru înfăptuirea și 
depășirea planului de stat pe anul 
viitor.

Una din problemele de bază pe care 
va trebui să o soluționăm in mai 
bune condiții în anul viitor este 
modernizarea structurii industriei, 
diversificarea și înnoirea produselor, 
în acest sens, comitetul județean de 
partid a luat măsuri ca la nivelul 
fiecărei întreprinderi să se întoc
mească, cu participarea efectivă a 
specialiștilor și a muncitorilor, pro
grame de măsuri în vederea asigu
rării introducerii în fabricația de se
rie a noilor produse și, cu deosebire, 
a celor care au o mare importanță 
pentru economia națională, așa cum, 
sînt noile tipuri de tractoare și în 
special cele grele, autocamioanele de 
mare tonaj, basculantele de 25—50 și 
100 de tone, motoarele Diesel.

în perspectiva sarcinilor sporite 
ale anului 1976, vorbitorul a relevat 
măsurile care se au în vedere pen
tru îmbunătățirea structurii sorti
mentale a producției destinate ex
portului, ridicarea nivelului calitativ 
al acesteia și respectarea fermă a 
termenelor contractuale. A fost sub
liniată, de asemenea, preocuparea 
insistentă manifestată pentru redu
cerea în continuare a fondurilor va
lutare destinate importurilor, remar- 
cîndu-se în acest sens că s-au luat 
măsuri concrete în toate unitățile 
economice.

In încheierea cuvîntului său, vor
bitorul a spus : Manifestîndu-mi a- 
cordul deplin cu proiectele de legi 
supuse Marii Adunări Naționale, voi 
vota pentru ele cu toate încrederea. 
Doresc, totodată, să exprim adeziu
nea mea totală față de politica ex
ternă, principială și constructivă, pe 
care o desfășoară conducerea parti
dului și statului, in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, întruchi
pare a idealurilor noastre pentru so
cialism, pentru libertate, pace și co
laborare între națiuni, pentru inde
pendență și progres social, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

După ce a exprimat deplinul acord 
cu conținutul expunerii prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și a re
levat aportul hotărîtor al secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român la realizarea consecventă a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea cu 
privire la activitatea internațională, 
deputatul Gheorghe Petrescu 
s-a referit la proiectele planului și 
bugetului de stat pe anul 1976. supuse 
dezbaterii Marii Adunări Naționale.

Ritmul înalt de dezvoltare econo
mică și socială a țării în viitorul cin
cinal, puternic reflectat și în preve
derile planului pe 1976 — a spus vor
bitorul — confirmă vigoarea și dina
mismul economiei noastre naționale, 
dezvoltarea ei multilaterală și echili
brată. cu accent prioritar pe ramurile 
moderne, de înaltă eficiență.

Așa cum rezultă din proiectul pla

nului de stat, o caracteristică esenția
lă a întregii dezvoltări a societății 
noastre socialiste o constituie faptul 
că, pe măsură ce crește avuția națio
nală, sporesc și posibilitățile de creș
tere a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, de ridicare a 
bunăstării generale. în acest context, 
vorbitorul s-a referit la importantele 
fonduri prevăzute pentru finanțarea 
învățămîntului, ocrotirea sănătății, 
pentru celelalte acțiuni social-cultu
rale, la creșterea veniturilor totale 
reale ale populației, subliniind, de a- 
semenea, importantele alocații prevă
zute pentru construcția în anul viitor 
a 145 mii apartamente, pentru dez
voltarea rețelei comerciale, a trans
portului în comun, a prestărilor de 
servicii către populație.

Un strălucit argument al posibili
tăților înfăptuirii prevederilor de plan 
și buget pe 1976 — a arătat vorbito
rul — îl reprezintă înalta conștiință 
patriotică, energia cu care colectivele 
de muncitori, ingineri, tehnicieni au 
luptat pentru îndeplinirea cincinalului 
1971—1975 înainte de termen, succese
le obținute pină în prezent în mate
rializarea mărețului program conce
put de partid. în acest cadru, vorbi
torul s-a referit la contribuția adusă 
de sindicatele din țara noastră la suc
cesele obținute de oamenii muncii 
din toate ramurile economiei națio
nale.

Sarcinile primului an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice — a spus 
în continuare vorbitorul — ne obligă 
în mod obiectiv să ridicăm la un ni
vel superior organizarea și desfășura
rea întrecerii socialiste pentru înde
plinirea tuturor angajamentelor asu
mate, să extindem cit mai larg ini
țiativele și metodele avansate de 
muncă, să dezvoltăm creația tehnică 
de masă, mișcarea inventatorilor și 
inovatorilor. Sindicatele își vor aduce 
intreaga lor contribuție la susținerea 
eforturilor menite să conducă la îm
bunătățirea continuă a calități pro
duselor, la formarea temeinică a 
muncitorilor calificați, la perfecționa
rea pregătirii profesionale și utiliza
rea rațională a forței de muncă, la 
înfăptuirea obiectivelor de ordin so
cial prevăzute în planul de stat, a 
măsurilor privind creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

împreună cu întregul popor — a 
spus deputatul Costache Trotuș 
— dăm o înaltă apreciere faptului că, 
preocupîndu-se cu consecvență de 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în țara noastră, par
tidul și statul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personal, acționează, in 
același timp, pentru afirmarea între 
state a unor relații noi întemeiate 
pe norme și principii democratice 
menite să asigure triumful cauzei pă
cii, libertății și independenței națio
nale și ne exprimăm adeziunea de
plină, totala aprobare față de aceas
tă politică constructivă, pătrunsă de 
un înalt spirit de responsabilitate 
față de destinele păcii și civilizației.

Planul pe anul ce urmează, ca. de 
altfel, întregul program de dezvoltare 
economico-socială pe perioada 1976— 
1980, denumit in mod sugestiv „cin

cinalul revoluției tehnico-științifice" 
— a spus în continuare vorbitorul — 
acordă o atenție deosebită factorilor 
calitativi, problemelor înnoirii și mo
dernizării produselor, satisfacerii ne
voilor crescinde ale economiei națio
nale, sporirii gradului lor de compe
titivitate pe piața internațională, creș
terii susținute a venitului național și 
ridicării, pe această bază, a nivelului 
de trai material și cultural al între
gului nostru popor. Conținutul planu
lui și bugetului de stat pe 1976 poar
tă amprenta înaltei responsabilități 
și exigenței comuniste față de desti
nele țării, a grijii permanente pe 
care partidul nostru, personal secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă pentru viito
rul luminos al națiunii române.

Exprimînd adeziunea față de pre
vederile planului și bugetului de stat 
a siderurgiștilor din Hunedoara, a 
alegătorilor din circumscripția elec
torală nr. 3 Hunedoara-Vest, vorbito
rul a arătat că suportul material al 
planului pe anul 1976 îl reprezintă 
în primul rînd succesele obținute în 
anul ce se încheie. Evidențiind rea
lizările obținute în județul Hunedoa
ra, la care o contribuție de seamă au 
adus-o siderurgiștii, vorbitorul a ară
tat că, totodată, au fost obținute 
bune rezultate și în domeniul imbu- 
nătățirii condițiilor de muncă și de 
viață prin extinderea fondului de lo
cuințe, crearea de capacități supli
mentare în cămine muncitorești, cre
țe și grădinițe.

în contextul amplelor obiective 
stabilite pentru dezvoltarea viitoare, 
aș dori să remarc, după opinia mea, 
necesitatea perfecționării în continua
re a activității în domeniul investi
țiilor, a creării unei răspunderi mai 
precise din partea tuturor celor ce 
contribuie la realizarea obiectivelor 
noi, astfel încît să se fructifice de
plin marele efort constructiv pe care 
poporul nostru îl face pentru dezvol
tarea potențialului economic al țării.

în numele siderurgiștilor hunedo- 
reni — a spus în încheiere vorbito
rul — doresc să exprim cu a- 
cest prilej recunoștința noastră 
fierbinte pentru grija permanen
tă pe care partidul și statul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-o 
poartă, pentru minunatele condiții de 
muncă și de viață pe care ni le asi
gură.

Exprimind la început totala adeziu
ne față de politica profund princi
pială. și consecventă a partidului și 
statului nostru, strălucit exprimată de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
fața forumului suprem legislativ al 
țării, deputatul Angelo Mlcu- 
leSCU a SPUS 'n continuare : După 
cum este cunoscut, una din marile 
probleme ale contemporaneității este 
dezvoltarea agriculturii și asigurarea 
alimentelor necesare populației glo
bului. în contextul preocupărilor pen
tru rezolvarea problemelor în acest 
domeniu de interes vital pentru in
treaga omenire, în țara noastră se 
desfășoară o amplă activitate pentru 
modernizarea și intensivizarea agri

culturii, dezvoltarea prioritară a zoo
tehniei și creșterea producției de bu
nuri agroalimentare, in scopul ridică
rii nivelului de trai al poporului, o- 
biectiv de bază al politicii partidu
lui nostru.

în acest an, de pildă, în agricul
tură s-a obținut, fața de 1974, o pro
ducție totală de cereale mai mare cu 
peste 1,5 milioane tone, producția de 
carne a crescut cu peste 50 mii tone 
în viu, la lapte de vacă cu peste un 
milion de hectolitri, iar la ouă cu 500 
milioane. Rezultatele "obținute au 
permis ca agricultura să asigure 
cantitățile necesare de produse agro
alimentare pentru o aprovizionare co
respunzătoare a populației, aducîn- 
du-și, totodată, și aportul său la dez
voltarea comerțului exterior al țării 
noastre.

Cu toate creșterile de producție 
realizate, de la un an la altul, tre
buie insă să arătăm că, față de pre
vederile planului, în producția agri
colă și îndeosebi în producția vege
tală am avut și numeroase nereali- 
zări, determinate, pe lingă influen
țele negative ale unor fenomene na
turale, de neajunsurile pe care le mai 
avem în organizarea și conducerea 
proceselor de producție, în aplicarea 
măsurilor tehnice și economice, in 
folosirea bazei tehnico-materiale.

Referindu-se apoi la planul de dez
voltare economico-socială a țării pe a- 
nul 1976, vorbitorul a spus : Elabora
rea proiectului de plan al agriculturii 
a beneficiat de îndrumarea directă a 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îmbună
tățirile aduse s-au bazat pe cunoaș
terea profundă a posibilităților agri
culturii în etapa actuală, asigurin- 
du-se, totodată, încadrarea agricultu
rii și industriei alimentare, în mod 
unitar, în ansamblul general al pla
nului național unic. In acest cadru, 
vorbitorul a arătat că în 1976 agricul
turii ii revin sarcini sporite. Astfel, 
producția totală de cereale va trebui 
să crească la peste 20 milioane tone, 
în principal prin sporirea randamen
telor la hectar, dar și prin cultivarea 
unor suprafețe mai mari decît reali
zările din ultimii ani, îndeosebi la 
porumb. Sporuri însemnate de pro
ducție sînt prevăzute la sfecla de 
zahăr, la plantele uleioase, la cele 
textile, la cartofi, la legume, la fructe 
și struguri. în zootehnie, producțiile 
totale vor trebui să crească cu a- 
proape 20 la sută la carne și peste 30 
ia sută la lapte.

Vorbitorul a arătat apoi că în fun
damentarea planului pe 1976, in do
meniul agriculturii, au fost mult mai 
atent examinate posibilitățile de creș
tere a producției în gospodăriile 
populației, stabilindu-se măsuri adec
vate pentru sprijinirea și stimularea 
acestora, ca pe această bază să se 
poată majora și aportul lor la for
marea fondului de stat, îndeosebi la 
produsele horticole, animaliere și 
plante tehnice.

îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
anul viitor — a spus în continuare 
vorbitorul — face necesară antrena
rea într-o măsură și mai mare a or
ganelor locale, cu deosebire a consi
liilor populare comunale, care trebuie 

să sprijine și să controleze executa
rea tuturor lucrărilor prevăzute în 
tehnologii, pentru realizarea produc
ției agricole, avînd de îndeplinit pro
grame precise, întocmite pină la ni
velul fiecărei comune și unități de 
producție agricolă.

Arătînd că indicatorii de dezvoltare 
a agriculturii stabiliți prin proiectul 
Planului național unic sint corelați 
cu prevederile de lărgire a bazei teh
nico-materiale, prin asigurarea unei 
dotări sporite cu tractoare, mașini a- 
gricoie, produse chimice, precum și 
o substanțială îmbunătățire a alocă
rilor de investiții, vorbitorul a relevat 
importanța recentei hotăriri adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la majorarea ve
nitului garantat al cooperatorilor, 
precum și a celorlalte măsuri de spri
jin economico-financiar asigurat co
operativelor agricole, pentru sporirea 
producției agricole.

Arătînd că industria chimică, una 
din ramurile dinamice ale economiei 
noastre socialiste, asigură dezvoltarea 
cantitativă și calitativă a bazei teh
nico-materiale a societății, valorifi
carea superioară a resurselor natura
le, deputatul Mjhaj F|0rescu a 
arătat că în 1975 s-a obținut o pro
ducție de 2,3 ori mai mare decît în 
1970. în comparație cu realizările a- 
cestui an, planul pe 1976 prevede o 
creștere a producției ministerului cu 
18,3 la sută, iar participarea indus
triei chimice la întreaga producție in
dustrială a țării va fi în 1976 de 13 
la sută.

Vorbitorul a reliefat în continuare 
creșterile importante prevăzute in 
sectoarele furnizoare de produse chi
mice pentru celelalte ramuri indus
triale și agricultură. El a subliniat 
apoi că industria petrochimică con
stituie în continuare cel mai dina
mic sector al industriei chimice, pon
derea acesteia in 1976 atingînd circa 
60 Ia sută din întreaga producție a 
industriei chimice. în același timp, 
diversificarea producției chimice este 
reflectată în cele peste 200 de pro
duse și sortimente noi ce se vor a- 
simila în 1976 și 26 de tehnologii mo
derne care se vor introduce odată cu 
noile instalații.

După ce a relevat că participarea 
industriei chimice va spori în activi- 
tatea^ de comerț exterior, vorbitorul 
a arătat in continuare că, în urma 
analizelor efectuate în vederea redu
cerii efortului valutar, s-a procedat 
la diminuarea importurilor pentru 
producție și investiții' urmînd ca o 
serie de produse de mic tonaj și uti
laje să se asimileze in țară, începînd 
cu anul viitor.

Planul Ministerului Industriei Chi
mice pe anul 1976 este rodul unor 
largi acțiuni ce urmăresc mai buna 
valorificare a resurselor proprii de 
materii prime, de punere în eviden
tă a rezervelor interne ale întreprin
derilor, valorificarea cercetărilor rea
lizate în institutele și laboratoarele 
departamentale, punerea în valoare 
a capacității tehnice a lucrătorilor 
din industria chimică, o largă con-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Dezbateri asupra proiectelor. Legii pentru adoptarea 
Planului național unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe anul 1976 și Legii 
pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1976

HOTĂRÎRE
cu privire la aplicarea experimentală 
a proiectului Legii retribuirii muncii 

In unitățile agricole cooperatiste
(Urmare din pag. a III-a)
sultare și satisfacere a necesarului 
marilor beneficiari ai industriei chi
mice.

Referindu-se la planul de inves
tiții, vorbitorul a amintit unele lip
suri și dificultăți ce s-au manifestai 
in acest domeniu în ultimii doi ani. 
De aceea, pentru înfăptuirea nivelu
rilor prevăzute în 1976, ministerul de 
resort s-a preocupat de crearea con
dițiilor de realizare integrală a pla
nului de investiții cu un volum cu 
circa 37 la sută mai mare decît in 
acest an. în cadrul căruia sînt pre
văzute să intre în funcțiune un nu
măr de 164 capacități și obiective și 
să înceapă lucrările la 328 noi obiec
tive.

în pregătirea noului cincinal și, în 
acest cadru, a anului 1976 — a spus 
in continuare vorbitorul — s-a lucrat 
cu intensitate în ultimii doi ani, am 
avut numeroase dezbateri la condu
cerea de partid și in guvern, am pri
mit valoroase indicații la întîlnirile 
de lucru cu secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Deputatul a arătat apoi că lucră
torii din industria chimică sînt ferm 
hotărîți să realizeze și să depășească 
sarcinile planului pe 1976 și, in în
cheiere, a exprimat deplina adeziune 
față de politica externă a țării noas
tre, care reflectă hotărîrile de impor
tanță istorică ale Congresului al XI- 
lea cu privire la politica internațio
nală a partidului nostru.

Elaborate sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pro
iectele de plan și de buget răspund 
intru totul sarcinilor trasate de Con
gresul al XI-lea al partidului — a 
spus deputatul Nicolae Constan
tin - exprimă preocuparea con
stantă a partidului nostru pentru 
dezvoltarea în continuare, in ritm in
tens, a tuturor ramurilor economiei 
naționale.

După ce a făcut o amplă trecere în 
revistă a succeselor obținute de oa
menii muncii din Capitală in anii 
actualului cincinal, vorbitorul a spus: 
Obținerea acestor rezultate a fost 
posibilă datorită sprijinului și îndru
mării permanente de care ne-atn 
bucurat din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. Dorim, 
de aceea, să ne folosim și de acest 
prilej pentru a exprima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România. în numele 
organizației municipale de partid, al 
tuturor locuitorilor Capitalei, cele 
mal calde mulțumiri și întreaga 
noastră recunoștință.

Planul de dezvoltare economică și 
socială pe 1976 are o deosebită im
portanță și pentru municipiul Bucu
rești. Prin utilizarea cu eficiență 
sporită a bazei tehnice existente și 
prin modernizarea acesteia pe baza 
investițiilor alocate, in anul 1976 pro
ducția globală industrială a Capita
lei urmează să crească cu 10,7 la sută 
fată de realizările preliminate pe a- 
cest an ; se vor asimila și introduce 
in fabricație aproape 80 mașini, uti
laje, aparate și instalații noi, precum 
șl 35 materiale noi, în principal pe 
baza creației tehnice proprii. în to
tal, numărul produselor noi ce se vor 
asimila în cursul anului viitor va fi 
de peste 2100. Modernizarea bazei 
tehnice de producție va crea condi
ții pentru creșterea în continuare a 
productivității muncii, care în anul 
1976 va fi cu 8,4 la sută mai mare 
decît oea realizată în anul 1975.

Urmărindu-se înfăptuirea în eco
nomia Capitalei a cerinței formulate 
de secretarul general al partidului 
ca cincinalul viitor să devină cinci
nalul revoluției tehnico-științifice in 
România, în toate unitățile au fost 
stabilite măsuri concrete menite să 
ducă la modernizarea tehnologiilor 
de fabricație și reînnoirea produse
lor, la creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității produse
lor și creșterea competitivității aces
tora pe piața internațională, la ridi
carea eficientei activității economice, 
în domeniul construcțiilor de locuin
țe au fost elaborate integral proiec
tele de execuție și s-au aprobat am
plasamentele pentru cele peste 30 000 
apartamente ce se vor realiza în anul 
viitor. . .

Declarîndu-se întru totul de acord 
cu ideile și aprecierile cuprinse in 
ampla expunere prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in fața re
prezentanților poporului, vorbitorul 
a spus în încheiere : Vă asigurăm pe 
dumneavoastră, tovarășe președinte 
al republicii, că oamenii muncii 
bucureșteni, în frunte cu comuniștii, 
vor munci cu dăruire și pasiune pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin pe anul 1976, pentru 
aplicarea neabătută in viață a în
tregii politici interne și internațio
nale a partidului și statului nostru.

Proiectele Planului național și al 
Bugetului de stat pe anul 1976, su
puse dezbaterii și aprobării Marii 
Adunări Naționale — a spus depu
tata luijana Bucur — se inscriu 
organic în prevederile Directivelor 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului privind dezvoltarea economico- 
socială a țării în perioada 1976—1980. 
Mă declar întru totul de acord cu 
aceste prevederi profund realiste și 
temeinic fundamentate științific.

Ca orice comunist, ca orice cetățean 
al patriei noastre libere și 'suverane, 
nutresc cele mai alese sentimente de 
mîndrie și admirație pentru eforturile 
susținute și contribuția remarcabilă a 
Republicii Socialiste România, a pre
ședintelui ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la soluționarea probleme
lor contemporaneității, la instaurarea 
unor relații noi între state, la făurirea 
unei lumi a păcii, colaborării și în
țelegerii între popoare.

Odată cu totala mea adeziune la a- 
ceastă politică clarvăzătoare și pro
fund realistă, mă angajez. în numele 
tuturor lucrătorilor din industria u- 
șoară, să ne îndeplinim cu cea mai 
înaltă răspundere patriotică sarcinile 
ce ne revin în sectorul nostru, la locu
rile noastre de muncă, înțelegînd că 
prin aceasta dăm cel mai concret spri
jin și acord politicii partidului și sta
tului nostru.

în cadrul dezvoltării de ansamblu 
a economiei naționale, sarcini impor
tante, cantitative și mai ales calita
tive, revin în anul 1976 și industriei 
ușoare, tare trebuie să aducă o con
tribuție mai substanțială la aprovi
zionarea populației cu produse indus
triale de larg consum, într-o gamă 

sortimentală cît mai variată și la un 
nivel calitativ superior.

în scopul unei mai buhe aprovizio
nări a populației cu produse de larg 
consum, planul pe 1976 prevede creș
terea cti peste 1,7 miliarde Iei a vo
lumului producției de mărfuri ale in
dustriei ușoare livrate către fondul 
pieței. Mari sarcini ne revin în conti
nuare la export. Planul pe anul 1976 
prevede o creștere pe total cu circa 
23 la sută față de realizările acestui 
an. Accentul va fi pus pe fabricarea 
și livrarea unor produse cu grad Su
perior de. prelucrare.

După ce a trecut în revistă măsurile 
ce vor fi luate pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe anul viitor, 
vorbitoarea a spus : Asigurăm Marea 
Adunare Națională, pe tovarășul se
cretar general al partidului, că sîntem 
hotărîți să facem totul, că vom lucra 
mai bine, mai organizat, cu o eficien
tă sporită, pentru realizarea integrală 
a sarcinilor ce ne revin din planul 
national și bugetul de stat pe anul 
1976.

în anul viitor — a spus deputatul 
Ion Prisâcaru — cercetarea «u- 
ințifică și proiectarea tehnologică sînt 
cherțate să-și aducă o contribuție 
sporită la soluționarea unor probleme 
care prezintă o importanță deosebită 
pentru economia noastră în plină 
dezvoltare Și modernizare și aceasta 
Îndeosebi în ceea ce privește eviden
țierea unor noi resurse de materii 
prime și energetice, realizarea de noi 
mașini, utilaje și instalații, elaborarea 
de noi tehnologii și perfecționarea ce
lor existente, promovarea tot mai 
largă a mijloacelor automatizate de 
conducere și, iri general, susținerea 
dezvoltării și perfecționării producției 
în toate ramurile.

în 1976, primul an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. cerce
tătorilor și proiectanților din indus
tria metalurgică le revine sarcina ca 
pentru noile obiective industriale . să 
asigure tehnologii cît mai eficiente 
și de concepție proprie, care să de
termine valorificarea superioară a ba
zei de materii prime, diminuarea 
cheltuielilor materiale, reducerea 
substanțială a importurilor, atît pen
tru investiții, cît și pentru producție, 
precum și creșterea importantă a 
gradului de diversificare a produc
ției metalurgice și a valorii specifice a 
metalului. în cadrul noilor obiective 
industriale vor fi aplicate rezultatele 
unor cercetări proprii, care permit 
creșterea ponderii combustibililor din 
resurse interne la producerea fontei 
în furnale, a purității oțelului, fabri
carea țevilor din oțeluri înalt aliate, 
de performanțe calitative foarte ri
dicate.

Pentru realizarea optimă a planu
lui de investiții în siderurgie în 1976, 
institutele pentru proiectări de sec
ții, uzine metalurgice și laminoare au 
asigurat documentația tehnică de 
execuție încă de la finele lunii oc
tombrie 1975 și au elaborat pînă în 
prezent studiile tehnico-economice 
pentru mai mult de 80 la sută din 
obiectivele prevăzute în întreg planul 
cincinal pentru industria siderurgică. 
Atenția noastră va fi concentrată în 
continuare pe întocmirea documenta
țiilor de execuție pentru dezvoltarea 
platformelor industriale existente fi, 
în mod deosebit, pentru noul combi
nat siderurgic de la Călărași, trans- 
punînd în viață indicația tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
ca această unitate să devină O mîn
drie a industriei românești.

Proiectul Planului unic de dezvol
tare economică și socială a României 
și proiectul Bugetului de stat pe anul 
1976, supuse dezbaterii Marii Adunări 
Naționale — a subliniat deputatul 
Szotyori Ernest — au °însem_ 
nătate deosebită, acestea concretizind, 
la scara unui an, sarcinile și obiecti
vele din vastul program de dezvoltare 
a patriei noastre, aprobat de Con
gresul al XI-lea al partidului. De la 
bun început mă declar întru totul de 
acord cu aceste prevederi care mar
chează începutul unei noi etape de 
mari prefaceri economice și sociale, 
îmi exprim cu aceeași satisfacție și 
mîndrie profunda adeziune la politica 
externă a Partidului Comunist Român 
și a Guvernului Republicii Socialiste 
România, indisolubil legată de poli
tica noastră internă.

în contextul dezvoltării complexe 
și armonioase a întregii, economii na
ționale — a spus vorbitorul — și ju- 

> dețului Mureș îi revin sarcini deose
bit de importante din planul pe anul 
viitor, producția globală industrială 
a județului urmînd să ajungă la 17 
miliarde lei, iar volumul de investiții 
la circa 1,5 miliarde lei. Din aceste 
fonduri se vor pune în funcțiune noî 
capacități de producție., concomitent 
cu modernizarea celor existente, pre
cum și o serie de edificii soc.ial-cul- 
turale. Creșteri însemnate sînt pre
văzute și în agricultură. Producția 
globală a acestui sector al economiei 
județului va spori cu peste 200 mi
lioane lei. în această perspectivă, co
mitetul județean de partid și consi
liul popular județean au acordat o 
atenție deosebită pregătirii activității 
economice a anului viitor.

Din proiectul Planului național 
Unic de dezvoltare economico-socială 
a patriei noastre pe anul 1976 reiese 
cu claritate statornica grijă a parti
dului și statului pentru creșterea în 
ritm susținut a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor 
— a relevat, în încheiere, vorbitorul.

Am ascultat cu atenție expunerile 
privind proiectele Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia
lă și Bugetului de stat pe 1976 și am 
constatat cu satisfacție că ele conțin 
prevederi realiste și mobilizatoare 
pentru toate ramurile economiei na
ționale, pentru toate domeniile și 
sectoarele de activitate — a arătat 
deputatul pgțru Glăvan. ExPr>- 
mind dinamismul caracteristic econo
miei noastre naționale, aceste sarcini 
se înscriu pe coordonatele stabilite 
de Congresul al XI-lea, ale cincina
lului revoluției tehnico-științifice.

în continuare, după ce a exprimat 
deplina adeziune la principiile și ori
entările în domeniul politicii externe 
și activității internaționale consacra
te promovării intereselor poporului 
român, cauzei păcii,, democrației și 
socialismului, principii și orientări la 
a căror elaborare un aport hotărîtor 
îl are tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a spus : Sarcinile ce re
vin județului Arad, prin planul na
țional unic și bugetul pe anul 1976, 
indică creșteri însemnate în toate 

sectoarele de activitate. în industrie, 
producția globală va fi cu 11,9 la 
sută mai mare decît în anul 1975, 
volumul exportului sporind cu a- 
proape 27 la sută, iar desfacerile de 
mărfuri către populație cu 9 la sută, 
în domeniul agriculturii, producția 
globală agricolă urmează, să spo
rească în 1976 față de 1975 cu peste 30 
la sută.

Acționînd pentru înfăptuirea sar
cinii puse de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, am 
elaborat programe copcrete de mă
suri privind dezvoltarea zootehniei, 
pomicultufii și viticulturii, urmărind 
creșterea ponderii acestor ramuri în 
totalul producției agricole. Sîntem 
conștienți că înfăptuirea sarcinilor ce 
revin oamenilor muncii de pe ogoa
rele județului nostru în 1976 presu
pune o mai temeinică organizare a 
muncii, la nivelul fiecărei unități, a 
tuturor formațiilor de lucru, o mai 
judicioasă folosire a mijloacelor ma
teriale și financiare de care dispu
nem și o intensă preocupare în ve
derea utilizării superioare a forței 
de muncă existente. Lucrătorii din a- 
gricultura județului Arad, sub con
ducerea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid, sînt hotărîți 
să-și mobilizeze toate forțele de care 
dispun pentru a realiza și depăși 
sarcinile de plan pe 1976.

Am studiat cu deosebită atenție 
proiectele de lege cu privire la Pla
nul național unic și Bugetul de stat 
pe anul 1976, elaborate sub îndru
marea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și aprobate de re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., a spus 
deputatul Vasiie Bumbăcea.Cu 
deosebire am reținut modul în care , 
se reflectă, în proiectele de plan și 
buget, imperativul măririi continue 
a eficienței în toate domeniile activi
tății economice și sociale și. în acest, 
context, în cel al investițiilor, dome
niu în care nouă, celor ce lucrăm în 
sectorul construcțiilor industriale, ne 
revin îndatoriri de cea mal mare răs
pundere. Potrivit prevederilor planu
lui pe anul viitor, 88,5 la sută din 
investițiile statului vor fi destinate 
sferei producției materiale, din care 
Industriei îi revin aproape 67 la sută.

Referindu-se Ia rezultatele înregis
trate în 1975, vorbitorul a arătat că 
oină în prezent au fost puse în func
țiune peste 500 de capacități și obiec
tive. în ce privește volumul plani
ficat al lucrărilor de construcții-mon- 
taj, cu toate că în primul semestru 
s-a obținut un ritm de realizare satis
făcător, în ultima perioadă rezultatele 
au fost influențate de întîrzierea 
creării condițiilor de execuție a lu
crărilor noi. în această situație. îm
preună cu ministerele titulare de in
vestiții am acționat pentru redistri
bui rea forțelor și a fondurilor plani
ficate prin suplimentarea lor la Iu- . 
crăfile. unde ne putem desfășura ac
tivitatea pe un front larg, urmărind 
în același timp deschiderea noilor 
șantiere. Deputatul a făcut un apel la 
titularii de investiții de a grăbi ela
borarea documentațiilor pentru anul 
1976.

Sîntem în curs de a definitiva și 
concretiza toate măsurile care să ga
ranteze o adaptare cit mai bună la 
structura planului din anul viitor. Din 
totalul lucrărilor pe care le avem de 
realizat in 1976. cele pentru industria 
chimică reprezintă aproape o treime, 
o parte din ele urmînd a fi executate 
pe platforme noi. Acest fapt, ca și 
dezvoltarea activității noastre — une
ori dublată sau chiar triplată — într-0 
serie de județe, ne determină să a- 
cordăm o atenție mai mare pregătirii 
bazelor de producție proprii. Ele sînt 
concepute — potrivit indicațiilor con
ducerii de partid și de stat — în așa 
fel încît să contribuie la o cît mai 
mare industrializare a lucrărilor.

Ținînd seama de direcțiile princi
pale ale dezvoltării industriei con
strucțiilor, stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.. situăm în centrul 
atenției noastre promovarea progre
sului tehnic in vederea creșterii acce
lerate a productivității muncii, indi
cator la care în 1976 va trebui să rea
lizăm un spor de 11 la Sută față de 
acest an.

Oamenii muncii din unitățile Minis
terului Construcțiilor Industriale, care 
au sarcina de a înălța cea mai mare 
parte din sutele de capacități produc
tive ce urmează a fi puse în funcțiu
ne în anul viitor, sînt hotărîți Să nu-șl 
precupețească energia și forța crea
toare pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a programului de inves
tiții, începînd cu primele zile ale nou
lui an.

De la bun început, țin să-mi ex
prim — a spus deputata QriStînU 
POpeSCU _  deplina aprobare față
de aprofundata analiză a liniilor di
rectoare ale politicii externe a Româ
niei socialiste, cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. față 
de întreaga activitate internațională 
a partidului și statului nostru.

Studiind proiectul Planului natio
nal unic de dezvoltare pe anul 1976, 
am reținut îndeosebi indicatorii re
feritori la creșterea producției de 
confecții pe baza folosirii mai de
pline a capacităților existente. Am 
înțeles că nu este vorba numai de 
o creștere cantitativă, ci și de spori
rea- eficienței producției, în care scop 
trebuie să Întreprindem o serie de 
măsuri pentru valorificarea superi
oară a materiilor prime și materia
lelor, punînd accent pe utilizarea 
largă a resurselor interne, pe intro
ducerea unor tehnologii noi, perfec
ționate, care să ducă Ia creșterea 
nivelului calitativ al produselor și să 
asigure o structură sortimentală a- 
decvată cerințelor beneficiarilor din 
tară și din străinătate.

în proiectul planului național unic 
și proiectul bugetului de stat există 
prevederi care confirmă grija și a- 
tenția consecventă ce se acordă ac
țiunilor social-ciilturale, 
celor privind creșterea și educarea 
copiilor și tineretului. Sînt prevăzute 
a se construi noi creșe și grădinițe 
pentru aproximativ 44100 copil, in
ternate pentru 25 000 elevi.

Ca muncitoare și ca femeie-gospo- 
dină, am citit cu atenție prevederile 
legate de prestările de servicii către 
populație, care, anul viitor, vor creș
te cu circa 14 la sută, odată cu di
versificarea amplă a acestor servicii, 
b -a impresionat, de asemenea, mă
rimea fondurilor ce vor fi alocate 
pentru ocrotirea sănătății.

Votînd proiectele de legi ale Pla
nului național unic de dezvoltare 
economică Și socială și Bugetului de 

mai ales

stat pe anul 1976, așa cum mi-au dat 
mandat muncitorii, tovarășii mei de 
muncă, alegătorii din circumscripția 
electorală, asigur' conducerea parti
dului și statului nostru că vom ac
ționa neobosit pentru înfăptuirea in
tegrală a sarcinilor ce ne revin.

După ce a exprimat satisfacția și 
aprobarea față de expunerea prezen
tată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
deputatul Jofț MilISU s_a referit la 
proiectele "de legi pentru adoptarea 
planului și. bugetului pe 1976. In a- 
ceastă ordine de idei vorbitorul a 
subliniat că analiza cifrelor de plan 
și a bugetului pe anul viitor scoate în 
evidentă realismul politicii economice 
a partidului, capacitatea conducerii 
sale de a adopta decizii și opțiuni te
meinic fundamentate, înalta răspun
dere pentru viitorul țării.

Ca și în celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale — a spus vorbito
rul — și. în industria minieră și a 
petrolului s-a desfășurat o activitate 
susținută pentru îndeplinirea sarci
nilor pe anul 1975 și buna pregătire 
a producției pe anul viitor. Anul 1975 
a fost marcat, de asemenea, in indus
tria extractivă și printr-o activitate 
susținută în domeniul investițiilor 
destinate creării de noi capacități de 
producție în anii următori. Sîntem 
însă conștienți că în viitor trebuie să 
acționăm mai hotărît pentru a gos
podări la un nivel superior fondurile 
materiale și bănești ce ne-au fost 
puse la dispoziție.

în continuare, referindu-se la pre
ocupările oamenilor muncii din in
dustria minieră și petrolieră în direc
ția rezolvării eficiente a problemelor 
și,. în primul rînd, a acelora Care 
trebuie să asigure realizarea progre
sului tehnologic ' și dotarea tehnică 
corespunzătoare â minelor, carierelor 
de cărbune și a sondelor petroliere, 
vorbitorul a spus : Doresc să rapor
tez sesiunii faptul că, beneficiind de 
sprijinul nemijlocit al conducerii 
partidului și statului, personal al to
varășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, azi industria minieră și 
petrolieră dispune de un program 
clar pe 5 ani în ceea ce privește me
canizarea și automatizarea proceselor 
de extracție a materiilor prime com
bustibile, feroase și neferoase. în nu
mele lucrătorilor din industria extrac
tivă. doresc să exprim vii mulțumiri 
pentru modul concret cum am fost 
sprijiniți și îndrumați în definitiva
rea concepției acestei acțiuni, cît .și 
pentru mijloacele materiale și finan
ciare ce ni s-au, aprobat începînd 
ehiar cu anul 1976 pentru traduce
rea în viață a acestui program.

Actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale ne prilejuiește consenf- 
narea, cu deplină satisfacție și mîn
drie patriotică, a îndeplinirii înainte 
de termen a sarcinilor economico-so- 
ciâle ale actualului cincinal. Acest 
succes — a spus deputatul GflȘCSil 
Adalbert _ confirmă încă' o dată 
realismul și justețea politicii partidu
lui nostru, capacitatea și hărnicia cla
sei muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, a întregului nostru popor, 
încrederea nețărmurită în partid, in 
conducerea sa, în frunte cu secreta
rul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De asemenea, vreau să exprim to
tala adeziune la activitatea interna
țională a partidului și statului nostru 
și apreciez că ea servește pe deplin 
scopului întăririi unității tuturor for
țelor revoluționare, progresiste, de
mocratice. a întregului front antiim- 
perialist, în interesul fundamental al 
poporului nostru, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Referindu-se Ia proiectele de legi 
supuse dezbaterii, deputatul a ară
tat că prevederile plșnului și buge
tului asigură condiții favorabile ■ în
deplinirii integrale a obiectivelor sta
bilite de partid pentru primul an al 
cincinalului viitor.

Una dintre orientările esențiale ale 
planului pe 1976, ca 'de altfel pentru 
întregul cincinal Următor — a spus 
vorbitorul — este îmbunătățirea în 
continuare a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție. Proiectul pla
nului național unic deschide noi per
spective însufletitoare și pentru ju
dețul Bistrița-Năsăud. în anul 1976 
vor începe lucrările la un număr de 
12 obiective industriale, din cele pes
te 50 planificate în cincinalul viitor, 
îndeosebi unități aparținînd ramuri
lor de vîrf ale economiei naționale.

Pentru realizarea sarcinilor de dez
voltare economico-socială pe anul 
viitor și pe întregul cincinal, jude
țul nostru va beneficia de un volum 
de investiții de peste 10 miliarde Jei.

Măsurile pentru dezvoltarea econo
mică sînt însoțite de importante îm
bunătățiri privind creșterea nivelului 
de trai al populației din cuprinsul 
județului nostru. în anul viitor, vo- 
lutnul desfacerilor de mărfuri va 
crește substanțial, se vor extinde ser
viciile de gospodărie comunală, se va 
dezvolta baza t.ehnico-materială a în
vățământului,' culturii și ocrotirii să
nătății. Potrivit prevederilor de plan, 
în anul viitor se vor construi din 
fondurile și cu sprijinul statului pes
te 2100 apartamente, adică tot atît 
cît s-a construit în ultimii trei ani. 
Doresc să informez forul legislativ 
suprem al țării că, avînd sprijinul ne
mijlocit al conducerii superioare de 
partid, au fost definitivate platfor
mele industriale și amplasamentele 
pentru toate obiectivele, s-au rezol
vat problemele legate de utilități, de 
elaborarea documentațiilor tehnice, o 
atenție prioritară acordîndu-se obiec
tivelor a căror construcție începe în 
1976. Sarcini deosebite pentru 1976 
revin agriculturii județului și. in 
special, sectorului de creștere a ani
malelor.

Folosesc acest prilej pentru a adre
sa conducerii de partid și de stat, in 
frunte cu dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
vii mulțumiri din partea comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari și germani — care 
trăiesc și muncesc înfrățiți pe melea
gurile bistrițene, pentru grija ce o 
purtați dezvoltării tuturor zonelor pa
triei.

Exprimîndu-mi încă o dată acor
dul deplin cu prevederile proiectului 
planului și bugetului pe 1976, doresc 
să asigur conducerea partidului și 
statului, in frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din ju
dețul Bistrița-Năsăud nu vor precu
peți nici un efort pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor anului 
viitor.

Avînd în vedere că proiectul Legii retribuției mun
cii în unitățile agricole cooperatiste reglementează un 
domeniu complex de relații sociale într-unul din 
sectoarele de mare însemnătate pentru economia 
națională, apare necesar ca adoptarea definitivă a 
acestei reglementări să aibă loc după o prealabilă 
aplicare experimentală.

Legea nr. 57/1974 a retribuirii după cantitatea și 
calitatea muncii, ale cărei principii stau la baza 
proiectului Legii privind retribuirea muncii în uni
tățile agricole cooperatiste, stabilește că retribuirea 
muncii în această categorie de unități se face în 
temeiul unor reglementări proprii, aprobate prin 
lege.

în aceste condiții, organizațiile din cooperația a- 
gricolă de producție urmează să aplice, cu titlu ex
perimental, pe perioada anului 1976, principiile și 
reglementările cuprinse în proiectul Legii privind re
tribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste, 
urmînd ca dezbaterea și adoptarea legii de către 
Marea Adunare Națională să aibă loc după această 
perioadă spre a fi folosită experiența ce va fi do- 
bîndită, precum și concluziile ce se vor desprinde 
din propunerile și observațiile formulate în cursul 
dezbaterii publice.

în vederea creării cadrului necesar pentru per
fecționarea reglementării retribuirii muncii în uni
tățile agricole cooperatiste,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
HOTĂRĂȘTE:

1. Retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste se face, cu în
cepere de la 1 ianuarie 1976, potrivit prevederilor din proiectul Legii retri
buirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.

Aplicarea acestor prevederi se va face experimental, pe timp de 
un an.

2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție și consiliile populare vor lua măsuri 
de organizare a muncii și de aplicare a retribuției în toate unitățile coope
ratiste potrivit acestor prevederi.

3. Consiliul de Miniștri, împreună cu Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție .vor urmări experimentarea retribuirii muncii 
în unitățile agricole cooperatiste și, în funcție de rezultatele și concluzii
le reieșite, vor face propuneri de îmbunătățire a proiectului legii pe care 
îl vor supune spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale, la sfîr- 
șitul anului 1976.

COIOCVIU DE ADMITERE PENTRU DOCTORAT IA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU"
Admiterea la doctorat la Acade

mia „Ștefan Gheorghiu" se va des
fășura în perioada 21—23 februarie 
1976, conform prevederilor hotărî- 
rilor Comitetului Politic Executiv al
C.C.  al P.C.R. din 2 octombrie 1971 
și 28 decembrie 1973, Decretului nr. 
1 058/1967 și Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri nr. 2 910/1967, la următoa
rele ramuri de știință: ECONOMIE 
— cu specialitățile: economie, poli
tică, economie mondială, organiza
rea și conducerea economiei, istoria 
economiei naționale, istoria doctri
nelor economice; FILOZOFIE —

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
NEAMȚ. Zilele acestea, colectivul 

întreprinderii județene Neamț de 
construcții montaj a predat bene
ficiarilor din orașul Tîrgu-Neamț 
două importante obiective. Este 
vorba de noua autogară, a cărei 
construcție s-a impus ca urmare a 
dezvoltării parcului auto și a creș
terii numărului de trasee și de că
lători. Cel de-al doiiea obiectiv este 
o policlinică, prevăzută cu nume
roase cabinete și laboratoare de 
specialitate. Prin darea în folosin
ță a noului edificiu al policlinicii a 
fost rezolvată nu numai o problemă 
socială privind asigurarea sănătății 
oamenilor muncii de aici, ci și una 
urbanistică, dată fiind amplasarea 
acestuia în plin centrul orașului.

ILFOV. La Oltenița a fost dat în 
folosință primul bloc cu 10 etaje 
Al doilea bloc din cele care vor 
forma noul ansamblu arhitectonic 
din centrul orașului se află în 
stadiu avansat de execuție. Con
structorii întreprinderii județene 
depun eforturi ca pînă la sfirșitul 
anului alte 44 de familii să se mute 
in locuințe noi.

Teatrul Național din Craiova la a 125-a 
aniversare

Teatrul Național din Craiova a 
găzduit, sîmbătă după-amiază, o 
adunare jubiliară prilejuită de împli
nirea a 125 de ani de existență a 
acestei instituții culturale. Au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai teatre
lor naționale din București, Iași, Ti
mișoara și Cluj-Napoca, oameni de 
cultură și artă, locuitori ai muni
cipiului.

PRAHOVA

Pregătiri pentru
Azi, duminică 21 decembrie, începe' 

vacanța de iarnă a elevilor. Timp 
de trei săptămini, pînă la 11 ianua
rie 1976, inclusiv, tineretul școlar se 
va bucura de binemeritata odihnă, 
după un trimestru de învățătură, va 
participa la un bogat program de 
acțiuni cultural-artistice și sportive. 
Pentru odihna și recrearea sa, in 
stațiunile climaterice s-au făcut in
tense pregătiri. Iată, pe scurt, cîteva 
relatări din județul Prahova.

La cabanele din masivele Bucegi 
și Ciucaș, în stațiunile climaterice 
ale Văii Prahovei și la Cheia, pregă
tirile pentru primirea tinerilor oas
peți sînt încheiate. După cum ne in
formează directorul adjunct al O.J.T. 
Prahova, tov. Dragoș Dogaru, came
rele din cabane și de la cele mai 
confortabile vile din Sinaia, Bușteni, 
Breaza, Slănic Prahova ș.a. au fost 
amenajate cu tot ce este necesar 
pentru o odihnă plăcută ; s-au revi
zuit cu atenție sistemele de încălzi
re, de apă, sanitare. Pe holuri și în 
interioare s-au instalat aparate de 
radio și televizoare. Cabanierii au 
primit materiale sportive și echipa
ment, precum și jocuri de cameră. 
Activitate susținută se desfășoară și 
în sectorul de alimentație. Pofta de 
mîncare a oaspeților va fi satisfă
cută de bucătari cu o bogată expe
riență culinară. Ei au întocmit de 

cu specialitățile: materialism dia
lectic și materialism istoric, istoria 
filozofiei, sociologie; ȘTIINȚE PO
LITICE — cu specialitățile: socia
lism științific, doctrine și sisteme 
politice, știința conducerii societă
ții Socialiste, relații internaționale 
contemporane, ziaristică (teoria și 
istoria presei); ISTORIE — cu spe
cialitățile: istoria contemporană a 
României, istoria Partidului Comu
nist Român și a mișcării muncito
rești din România, istoria mișcării 
muncitorești internaționale.

MARAMUREȘ. în apropiere de 
Baia Sprie, pe panta de schi de la 
Mogoșa (Maramureș) a fost dat in 
folosință un telescaun, pe un tra
seu în lungime de 2,5 kilometri. In 
acest fel, cabana de lîngă lac este 
legată cu pitorescul vîrf al mun
telui. în afară de schiori, telescau- 
nu! (a cărui capacitate este de 100 
persoane pe oră) este folosit și de 
turiștii care vin aici în număr me
reu mai mare, în tot cursul anu
lui.

VlLCEA. în cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 125 de 
ani de activitate balneară pe baze 
științifice în stațiunea Călimănești- 
Căciulata a avut loc un simpozion 
la care au luat parte specialiști din 
Ministerul Sănătății și Ministerul 
Turismului, cadre medicale din lo
calitate și din stațiunile cu profil 
similar din țară. „Factorii terapeu
tici naturali din Călimănești — Că- 
ciulata — CoZia, utilizarea lor și po
sibilitățile de optimizare în cadrul 
dezvoltării acestei zone", „Stațiu
nea Călimănești — Căciulata in 
perspectiva anului 2 000“ — iată 
două dintre referatele prezentate în 
cadrul simpozionului.

în încheierea adunării jubiliare, 
participanții au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

După adunare, actori ai teatrului 
sărbătorit au prezentat. în premieră, 
drama „Capul" de Mihneâ Gheor
ghiu, lucrare care evocă personalita
tea lui Mihai Viteazul.

(Agerpres)

vacanța elevilor
pe acum liste de meniuri variate și 
consistente și s-au aprovizionat cu 
„materiile prime" de bază necesare. 
Și încă un amănunt : ghizi experi
mentați, buni cunoscători ai locu
rilor, vor întîmpina grupurile de șco
lari și le vor conduce pînă la caba
nele unde sint găzduiți ; același lucru 
îl vor face și Ia plecarea oaspeților. 
Pregătiri și verificări s-au făcut și 
la sistemele de transport pe cablu 
— teleferic, teleschi, telescaun, care 
vor avea, in perioada vacanței șco
larilor, program prelungit.

împreună cu activiștii caselor de 
cultură s-au stabilit programe cul
tural-artistice și itinerare turistice. 
Vor avea loc montaje literare, seri 
de poezie patriotică, carnavaluri ti
nerești, alte manifestări educative și 
distractive, la care își vor da 
concursul chiar și oaspeții. Cum e și 
firesc, cea mai mare parte a timpu
lui se va petrece în aer liber, în 
competiții de săniuțe, schi, în dru
meții sau excursii cu autocarul pînă 
la Predeal, Poiana Brașov, la Cheia 
sau la Slănic Prahova și Doftana.

Toate aceste pregătiri oferă certi
tudinea că oaspeții vor petrece o va
canță plăcută, reconfortantă.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Candidații Ia colocviul de admi
tere la doctorat trebuie să îndepli
nească; condițiile prevăzute de le
gislația în vigoare și să aibă reco
mandarea comitetului județean, res
pectiv a Comitetului municipal 
București, ale Partidului Comunist 
Român.

înscrierile se fac pînă la data de 
21 ianuarie 1976.

Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" (București, B-dul Ar
mata Poporului nr. 1—3, sectorul 
7, telefon 31 78 00, interior 127).

în Editura politică 
a apărut revista :

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI

nr. 10/1975

tv
DUMINICA, 21 DECEMBRIE 1975 

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari. Episodul ,.Leopar
dul» (I).

10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii. Concert 

perpetuum extraordinar : 
W. A. Mozart (I). Interpretea
ză corul de copii al Radiote- 
leviziunii.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.50 Magazin sportiv. Selecțlunl 

înregistrate din meciul de 
fotbal Scoția — România, 
disputat recent la Glasgow.

16.35 Reportaj TV : Salutări din 
Sărata-Monteoru.

17,00 Drum de glorii — concurs 
pentru tineret.

18.15 Finala Campionatului balca
nic de baschet feminin : 
România — Iugoslavia (repri
za a Il-a). Transmisie directă 
din Sala sporturilor de la Ti
mișoara.

19.00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20,00- Film artistic : ,.Frații Jderi*  

— o producție a Casei de fil
me 5. Premieră TV.

22.15 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
10.00—11.30 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului.
21,00 Film serial : „Un șerif la New 

York".
22.30 închiderea programului.

LUNI, 22 DECEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Familia.
19,20 1001 de seri ; „Pui de om" de 

Victor Eftimiu.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun continuă... Con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20.50 Opereta în ritmuri moderne. 
21,05 Roman-foileton : „Cimentul".

Producție a studiourilor de 
televiziune sovietice, după ro
manul lui Feodor Gladkov. 
Episodul 2.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Cînd metopele povestesc : 

Tropaeum Traiani.
17.30 Film artistic : „Ancheta poș

tașilor" — o producție a stu
diourilor cehoslovace. Pre
mieră TV.

19,00 Muzică ușoară.
19.20 1-001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktari. Episodul „Leopar
dul" (i).

20.25 Muzică populară.
20.35 Biblioteca pentru toți : N. D. 

Cocea.
21.20 Telex.
21.25 Start în vacanța de iarnă.
21,45 Portativ ’75. Retrospectiva a- 

nului 1975.
22,15 închiderea programului.

___________________________
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Încheierea vizitei președintelui republicii
DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE

Domnului ROBERT FABRE
Președintele Mișcării Radicalilor de Stingă din Franța

PARIS

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

d) De a se consulta și coopera în acțiunile inițiate de 
comunitatea internațională in scopul favorizării progre
sului economic al tuturor țărilor in curs de dezvoltare.
II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR COMUNA DE 
A FUNDAMENTA RELAȚIILE DINTRE ELE, PRECUM 
ȘI RELAȚIILE CU TOATE CELELALTE STATE, PE 

URMĂTOARELE PRINCIPII :
1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență liberă, la 

independență și suveranitate națională. Ia pace și securi
tate.

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide 
de sine stătător soarta, dc a-și alege și dezvolta liber 
sistemul politic, economic și social, corespunzător voinței 
$1 intereselor proprii, fără nici un amestec din afară.

3. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, situație geografică, nivel de dez
voltare, orinduire socială, apartenență sau neapartenență 
la alianțe militare.

4. Dreptul fiecărui popor la dezvoltare șl progres, la 
exercitarea suveranității depline asupra resurselor sale 
naturale.
' 5. Obligația statelor de a nu Interveni, sub nici o formă, 
sub nici un pretext și in nici o împrejurare in treburile 
interne sau externe ale altor state.

6. Respectarea inviolabilității frontierelor și a integri
tății teritoriale a fiecărui stat și, drept consecință, abți
nerea de la orice acțiune îndreptată împotriva unității 

ionale sau integrității teritoriale a altui stat, care 
istituie o atingere gravă adusă păcii și securității in

ternaționale.
I. Obligația statelor de a se abține, in relațiile lor in

ternaționale, de la amenințarea cu forța sau folosirea 
forței, sub orice pretext, in orice Împrejurare și sub 
orice formă, precum și de la orice fel de constringere 
de ordin militar, politic, economic sau de altă natură 
împotriva altui stat.

8. Dreptul inerent al fiecărui stat de a se apăra Cu 
toate mijloacele împotriva oricărui atentat la adresa su
veranității și independenței sale naționale, inclusiv cu 
cele militare, in cazul că este supus unei agresiuni ar
mate.

9. Obligația tuturor statelor de a reglementa diferen
dele lor internaționale in toate Împrejurările numai prin 
mijloace pașnice.

10. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de 
deplină egalitate, la examinarea și soluționarea proble
melor internaționale de interes comun.

II. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de orin
duire socială, de a coopera intre ele — pe baza avanta
jului reciproc — în toate domeniile, in scopul menținerii 
păcii și securității internaționale, al favorizării progresu

lui economic și social al tuturor națiunilor și, in primul 
rind, al celor in curs de dezvoltare.

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces la cu
ceririle științei și tehnicii.

13. Obligația statelor de a-și îndeplini cu bună credință 
angajamentele asumate in conformitate cu dreptul in
ternațional.

în interpretarea și aplicarea acestor principii ale 
dreptului internațional trebuie ținut cont de faptul că 
ele constituie un tot și fiecare dintre ele trebuie inter
pretat în contextul generai. Ele trebuie să fie respectate 
riguros de către toate statele, in relațiile lor reciproce, 
și nici o violare a unuia dintre aceste principii nu poate 
fi admisă.

III. DECLARA SOLEMN HOTARÎREA LOR COMUNA
CA, ÎMPREUNA CU TOATE CELELALTE STATE, 

' SA ACȚIONEZE CU FERMITATE PENTRU :
— a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare cu toa

te statele, pe baza principiilor sus-menționate și a ac
ționa pentru adoptarea de măsuri efective menite să 
promoveze pacea, destinderea și cooperarea in întreaga 
lume ;

— a lărgi colaborarea între ele și cu celelalte state 
In vederea sporirii contribuției Organizației Națiunilor 
Unite la rezolvarea problemelor complexe cu care este 
confruntată astăzi omenirea ;

— a instaura relații bazate pe deplină egalitate în 
drepturi intre toate națiunile lumii, pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și alege sistemul său social- 
politic ;

— a continua cu fermitate lupta pentru lichidarea co
lonialismului și neocolonialismului și a intensifica spri
jinul lor politic, diplomatic, moral și material acordat 
mișcărilor de eliberare națională ;

— a stabili raporturi juste și echitabile între state, 
pentru adoptarea de măsuri hotăritoare în vederea li
chidării rapide a decalajului intre țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare ;

— a Se sprijini reciproc, ca țări in curs de dezvoltare, 
pentru soluționarea problemelor complexe ale situației 
economice internaționale, in vederea instaurării unei noi 
ordini economice și politice, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

IV. în vederea rezolvării problemelor legate de pu
nerea in aplicare sau interpretarea prevederilor pre
zentei Declarații solemne comune. Republica Socialistă 
Romănia și Republica Democratică Sao Tomâ și Principe 
declară voința lor comună de a se consulta la diferite 
niveluri, folosind căile diplomatice, schimburile de vizite 
și intilnirile periodice ale reprezentanților lor.

Întocmită la București, la 20 decembrie 1975, in 
două exemplare originale, in limbile română și 
portugheză, ambele texte avind aceeași valoare.

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE
(Urmare din pag. 1)

Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț. Ștefan Andrei, Mihai Dalea, 
Mihai Gere. Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, precum și membri ai guver
nului, ambasadorul țării noastre în 
Republica Democratică Sao Tome și 
Principe.

Au asistat, de asemenea, tovarășii 
Carlos Dias da Grața. Manue] 
Qugresma Costa, celelalte persoane 
oficiale care l-au însoțit pe pre

ședintele Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe în vizita sa în 
România.

★
Tovarășii Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Leonel Ma
rio d’Alva, ministrul afacerilor ex
terne, au semnat, sîmbătă, un aide- 
memoire privind cooperarea econo
mică între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democratică Sao 
Tome și Principe.

Plecarea din Capitală
Sîmbătă. 20 decembrie, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie întreprinsă 
în țara noastră, la invitația secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de secretarul general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, președintele Republicii 
Democratice Sao Torpe și Principe, 
tovarășul Manuel Pinto da Costa, și 
de tovarășa Amelia da Costa.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde au fost ar
borate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul aerogării 
se aflau portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Manuel 
Pinto da Costa. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Trăiască prie
tenia și colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocratică Sao Tome și Principe” ; 
„Trăiască pacea și prietenia intre 
toate popoarele lumii !“

înalții oaspeți au sosit la aeroport 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La sosire, comandantul gărzii mili
tare prezintă raportul, după care sînt 
intonate imnurile de stat ale Reuu- 
blicii Democratice Sao Tome și Prin
cipe și Republicii Socialiste România, 
în semn de salut sînt trase 21 de 
salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare

Tovarășul Manuel Pinto da Costa 
și tovarășa Amelia da Costa iși iau 
rămas bun de la personalitățile ro
mâne venite la aeroport : tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Lina

Ciobanu, Emil Drăgănescu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei, Ion Ioniță, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, generali. Tovarășii 
din conducerea de partid și de stat 
au venit împreună cu soțiile.

înalții oaspeți salută apoi pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București.

Numeroși bucureșteni, aflați pe ae
roport. aplaudă cu însuflețire pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Manuel 
Pinto da Costa, ale căror convorbiri 
și înțelegeri convenite cu prilejul 
vizitei au pus bazele unei colaborări 
rodnice între cele două țări, în folo
sul ambelor popoare, ai cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii internaționale.

La scara avionului, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe, 
tovarășul Manuel Pinto da Costa, își 
iau un călduros rămas bun. Cei doi 
șefi de stat își string mîinile cu cor
dialitate, se îmbrățișează.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Amelia da 
Costa se despart cu aceeași priete
nie.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori.

La ora 13,50 avionul cu care călăto
resc înalții oaspeți a decolat, fiind 
escortat, pînă la frontiera țării noas
tre. de reactoare ale Forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, vă rog să primiți, domnule președinte, cele mai sincere felicitări șl 
urări de fericire, sănătate și succes in activitatea pe care o desfășurați pen
tru realizarea aspirațiilor fundamentale ale poporului francez, pentru pace 
și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

. al Partidului Comunist Român

Delegația Partidului Comunist din Belgia 

a părăsit Capitala
Delegația Partidului Comunist din 

Belgia, condusă de Georges Glineur, 
membru al Biroului Politic, președin
te al Biroului Federației P.C.B. din 
Charleroi, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră, a părăsit sîmbătă di
mineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopent, 
delegația a fost salutată de Mihai 
Dalea, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Constantin Băbălău. membru al C.C. 
al P C R„ de activiști de partid.

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII 
DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

Sîmbătă a avut loc. în Capitală, 
plenara Consiliului Național al Socie
tății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România.

Plenara a analizat activitatea Con
siliului National în anul 1975. contri
buția- organizațiilor de Cruce Rosie la 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român

privind ridicarea nivelului de cultură 
sanitară al populației și a aprobat 
planul de măsuri pe anul 1976.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Iosif Uglat, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa“ al A.S.E. 
profesorului doctor Giancarlo Elia Valori

Sîmbătă dimineața a avut loc fes
tivitatea decernării titlului de Doc
tor Honoris Causa al Academiei de 
Studii Economice din București pro
fesorului doctor Giancarlo Elia Va
lori, secretar general al Institutului 
italian de relații internaționale și al 
Institutului pentru problemele unei 
noi ordini economice internaționale 
din Paris.

înmînînd. înalta distincție, în pre
zența membrilor Senatului universi
tar și a unei numeroase asistențe,

prof. dr. Gheorghe Dolgu, rectorul 
Academiei de Studii Economice, a 
relevat meritele științifice ale prof, 
dr. G. E. Valori, contribuția sa deo
sebită la studiile privind noua ordine 
economică internațională.

Mulțumind, prof. dr. G. E. Valori 
a prezentat, în încheiere, expunerea 
„Probleme ale dezvoltării și noii or
dini economice internaționale în 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu”.

(Agerpres)

Cronica z i i e i

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, secreta
rul general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, președin
tele Republicii Democratice Sao 
Tomă și Principe, Manuel Pinto da 
Costa, și tovarășa Amelia da Costa 
au efectuat o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă Româ
nia în perioada 16—20 decembrie 
1975.

în cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, de sinceră 
prietenie și deplină înțelegere, 
cei doi președinți au procedat 
la un schimb de păreri privind 
relațiile dintre cele două țări 
și asupra problemelor internaționale 
actuale.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a pre
zentat activitatea desfășurată de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru tra
ducerea în viață a Programului fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea întregii 
națiuni române pe cele mai înalte 
trepte ale progresului și civilizației. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a ex
pus, pe larg, principiile politicii ex
terne a partidului și statului român, 
acțiunile inițiate și eforturile depuse 
pentru așezarea relațiilor internațio
nale pe baza principiilor dreptului 
internațional, pentru a se crea rapor
turi de egalitate și echitate între sta
te și a se realiza condițiile necesare 
contiruării cursului destinderii, co- 

ț,. bor rii și păcii în lume.
' ■'r ^dintele Manuel Pinto da Costa
z. it o înaltă apreciere progreselor 

<e ...arcabile înregistrate de România 
pe plan economic, social și cultural, 
sub conducerea clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. progra
mului de dezvoltare multilaterală a 
tării stabilit de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, vizînd 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
nivelului de bunăstare și prosperi
tate a poporului român. El a omagiat 
cu căldură politica externă promo
vată de șeful statului român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. orien
tată spre instaurarea unor noi relații 
între statele lumii, bazate pe justiție 
șl echitate, care să asigure tuturor 
popoarelor o existență liberă și inde
pendentă.

Președintele Republicii Democrati
ce Sao Tome și Principe, Manuel 
Pinto da Costa, a informat asupra 
realizărilor obținute după proclama
rea independentei, prezentind sarci
nile și preocupările Mișcării de Eli
berare din Șao Tome și Principe și 
ale statului în direcția asigurării dez
voltării economico-sociale. în scopul 
ridicării nivelului de trai material și 
spiritual al poporului din Sao Tom 6 
șl Principe. Președintele Manuel Pin
to da Costa a exprimat întreaga sa 
recunoștință președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul politic, di
plomatic. moral și material acordat 
de România socialistă poporului din 
Sao Tome și Principe în lupta pentru 
cucerirea independentei.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a reîn
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noit felicitările adresate președinte
lui Republicii Democratice Sao Tomă 
și Principe. Manuel Pinto da Costa, 
cu ocazia proclamării independenței 
de stat. în acest an, la 12 iulie, și a 
adresat cele mai sincere urări de 
succes poporului din Sao Tome și 
Principe in lupta sa, sub conducerea 
Mișcării de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, pe drumul progresului și 
bunăstării.

Cei doi președinți au apreciat că 
în condițiile noi, create de cucerirea 
independenței de stat de către Sao 
Tome și Principe, se deschid perspec
tive favorabile pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare în
tre cele două țări în domeniile coo
perării economice, schimburilor co
merciale și culturii, menite să con
tribuie la valorificarea superioară a 
resurselor naturale și umane ale ce
lor două țări.

în acest scop, ei au semnat, în 
numele țărilor lor, o Declarație so
lemnă comună a Republicii Socia
liste România și a Republicii De
mocratice Sao Tomă și Principe, care 
proclamă voința și hotărîrea comună 
a celor două țări de a acționa în 
vederea fundamentării relațiilor din
tre ele și a relațiilor cu toate cele
lalte state ale lumii pe baza princi
piilor dreptului internațional, de a 
dezvolta relații de colaborare în 
toate domeniile de Interes reciproc 
și de a milita împreună cu toate sta
tele pentru instaurarea unei epoci 
de pace, justiție și colaborare în 
lume.

Totodată, în dorința de a dezvolta 
o colaborare fructuoasă în domenii 
de interes reciproc, în spiritul prie
teniei statornicite între cele două 
țări și popoare, cu ocazia vizitei au 
mai fost semnate următoarele docu
mente :

— Acord de cooperare economică și 
tehnică ;

— Acord comercial ;
— înțelegere consulară ;
— Aide-memoire privind coopera

rea economică intre cele două țări.
Cei doi președinți au convenit, tot

odată. că reprezentanții celor două 
părți să continue consultările în ve
derea negocierii de noi acorduri și 
înțelegeri privind cooperarea cultu
rală, garantarea investițiilor și in 
alte domenii de interes reciproc.

Dînd o Înaltă apreciere relațiilor de 
prietenie și solidaritate militantă sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Mișcarea de Eliberare 
din Sao Tomă și Principe. încă 
din perioada luptei pentru cucerirea 
independenței insulelor Sao Tom 6 și 
Principe, cei doi conducători au sub
liniat hotărîrea lor de a dezvolta 
relațiile Intre cele două paFtide. con
vinși fiind că aceasta corespunde in
tereselor celor două popoare, întări
rii forțelor revoluționare care mili
tează pentru realizarea idealurilor 
umanității de libertate socială și 
progres.

Cei doi șefi de stat sînt convinși 
că dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare intre țările lor cores
punde pe deplin intereselor celor 
două popoare și reprezintă o contri
buție pozitivă la instaurarea unei noi 
ere de pace, justiție și progres în 
lume.

Pe planul relațiilor internaționale, 
cei doi președinți au scos în eviden
tă mutațiile profunde care au loc in 
lume, în sensul afirmării tot mai pu
ternice a voinței popoarelor de a-și 
făuri viitorul în conformitate cu as
pirațiile lor fundamentale, creșterea 
continuă a rolului și influentei for
țelor progresului, democrației și 
păcii. în acest sens, ei au reafirmat 
rolul important pe care țările socia
liste. țările în curs de dezvoltare, 
tarile mici și mijlocii, precum și ță
rile nealiniate îl joacă in viata in
ternațională, pentru instaurarea unui 
climat de securitate și pace, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
intre toate națiunile lumii.

Ei au subliniat necesitatea dezvol
tării relațiilor internaționale pe baza 
principiilor respectării stricte a inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, renunțării Ia forță și Ia ame
nințarea cu forța în raporturile inter
statale. respectării dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării economico- 
sociale și politice.

Cei doi șefi de stat au reliefat că 
în lume există multe probleme- care 
își așteaptă rezolvarea, mari concen
trări de mijloace de distrugere, zone 
de încordare și conflict care pot duce 
la ciocniri militare cu consecințe gra
ve pentru întreaga omenire. De ase
menea, menținerea și adîncirea de
calajelor . între țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, accentua
rea instabilității economice pe plan 
internațional afectează în mod ne
mijlocit soarta destinderii și păcii, 
frinează progresul umanității. Toate 
acestea sînt o consecință a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de dominație și asuprire, care 
contravine intereselor fundamentale 
ale popoarelor, aspirațiilor lor de 
pace, bunăstare și colaborare.

Cei doi președinți au relevat că o 
problemă vitală a zilelor noastre o 
constituie instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
raporturi de egalitate și echitate în
tre state, care să favorizeze dezvol
tarea tuturor țărilor și, în primul 
rind, a celor în curs de dezvoltare, 
asigurîndu-se astfel accesul nestin- 
gberit al tuturor popoarelor la bine
facerile progresului și civilizației.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
realizarea dezarmării generale. în pri
mul rind a celei nucleare, reprezintă 
o condiție esențială pentru a asigura 
continuarea procesului de destindere, 
pentru a înlătura definitiv pericolul 
războiului din viața internațională. în 
acest sens, ei s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri privind înghe
țarea și reducerea bugetelor militare, 
interzicerea treptată și. in perspecti
vă. lichidarea armamentului nuclear, 
desființarea bazelor militare străine 
de pe teritoriile altor state și a blocu
rilor militare, crearea de zone denu- 
clearizate, ale păcii și cooperării în 
diferite regiuni ale lumii.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii și democrati
zării activității O.N.U., a întăririi ro
lului său în dezvoltarea pe baze noi 
a colaborării între toate statele, astfel 
Incit această organizație să devină un 

instrument mai puternic și mai efica
ce, care șă răspundă cu adevărat as
pirațiilor de pace, colaborare și .pro
gres ale tuturor popoarelor. Ei au sub
liniat că organizația . mondială tre
buie să acționeze cu fermitate pen
tru respectarea strictă a principiilor 
de bază ale relațiilor Internationale, 
pentru prevenirea crizelor și conflic
telor în relațiile dintre state, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, pen
tru crearea unei noi ordini economice 
internaționale. în scopul instaurării 
unei epoci de justiție, progres și pace 
în lume.

Cei doi președinți au scos în evi
dentă. cu deosebită satisfacție, suc
cesele importante obținute de mișcă
rile de eliberare națională din Africa 
pe calea cuceririi libertății și au sa
lutat apariția noilor state independen
te. în cursul anului 1975, pe continen
tul african : Mozambic, Angola și Insu
lele Capului Verde. Ei au reliefat con
tribuția pozitivă pe care o aduc cauzei 
cooperării internaționale statele care 
au pus capăt dominației coloniale și 
s-au angajat în mod hotărît pe calea 
dezvoltării și progresului. Ei au con
damnat politica de discriminare ra
sială și apartheid practicată de regi
murile din Africa, de Sud și Rhodesia.

Cei doi președinți au salutat cu sa
tisfacție proclamarea independentei 
Angolei, subliniind că țările lor au 
stabilit relații de colaborare cu gu
vernul angolez creat de M.P.L.A.. 
reprezentant legitim al poporului an
golez. Cele două părți și-au exprimat 
îngrijorarea fată de situația din a- 
ceastă țară și îndeosebi cu privire la 
intervenția trupelor străine care în
calcă integritatea și suveranitatea 
Angolei. Ele s-au pronunțat cu fer
mitate pentru retragerea din Angola 
a trupelor Republicii Sud-Africane și 
încetarea oricărei intervenții străine, 
astfel îneît poporul angolez să-și poa
tă rezolva singur problemele interne, 
în conformitate cu interesele sale vi
tale, să-și consolideze unitatea națio
nală, apărarea independentei și in
tegrității teritoriale, dezvoltarea de
mocratică a țării pe calea progresu
lui și civilizației.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
prezentat rezultatele Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eurona, 
care constituie un moment deosebit 
de important în edificarea păcii și 
înțelegerii pe continentul european și 
în întreaga lume, subliniind necesita
tea respectării riguroase de către toa
te statele semnatare a principiilor si 
prevederilor Actului final al con
ferinței.

Președintele Manuel Pinto da Costa 
a dat c înaltă apreciere activității 
desfășurate de președintele Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, contribuției sale remar
cabile Ia opera de edificare a secu
rității și păcii în Europa și în în
treaga lume.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru o soluționare cît mai grab
nică, pe cale politică, a conflictului 
din Orientul Mijlociu. în spiritul re
zoluțiilor Consiliului de Securitate și 
ale Adunării Generale a O.N.U. 
Aceasta presupune retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și rezolva
rea drepturilor poporului palestinean 

In conformitate cu interesele sale 
naționale, inclusiv crearea unui stat 
liber, ceea ce ar crea condițiile ne- 
cesate garantării independenței, su
veranității și integrității teritoriale a 
tuturor Statelor din zofiă.

Cei doi președinți s-au felicitat re
ciproc pentru .cdiiiltatele convorbiri
lor, in cursul eărora au constatat cu 
satisfacție identitatea punctelor de 
vederi privind cooperarea bilaterală 
și situația internațională. Ei sînt con
vinși că vizita în Republica Socialis
tă România a secretarului general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tomâ 
și Principe, președintele Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe, 
Manuel Pinto da Costa, va contri
bui la întărirea prieteniei și la dez
voltarea colaborării între cele două 
țări și popoare.

Cei doi șefi de stat au avut con
vorbiri oficiale, la care au participat:

— din partea Republicii Socialiste 
România : Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru al 
guvernului. Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției. Ioan Pop D Popa, consilier 
al președintelui republicii, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Porfir Negrea, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
a! Republicii Socialiste România în 
Republica Democratică Sao Tomâ și 
Principe ;

— din partea Republicii Democra
tice Sao Tome și Principe : Leonel 
Mario d’Alva, secretar general ad
junct al Mișcării de Eliberare din 
Sao Tomâ și Principe, ministrul afa
cerilor externe, Carlos Dias da Grapa, 
membru al Biroului Politic al Miș
cării de Eliberare din Sao Tome și 
Principe, ministrul sănătății și aface
rilor sociale, Manuel Quaresma Costa, 
ministrul muncii și al justiției.

In timpul șederii in România, oas
peții au vizitat obiective economice 
și social-culturale din Capitală și din 
județele Ilfov și Argeș, luînd cunoș
tință cu deosebit interes de realiză
rile obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria sa. Pretu
tindeni, oaspeții au fost primiți cu 
deosebită căldură și ospitalitate, ex
presie a sentimentelor de sinceră 
prietenie și solidaritate pe care po
porul român Ie nutrește față de po
porul din Sao Tome și Principe.

Președintele Manuel Pinto da Costa 
și tovarășa Amelia da Costa au ținut 
să exprime profunda lor gratitudine 
președintelui Nicolae Ceaușescu si 
tovarășei Elenă Ceaușescu, poporului 
român, pentru calda ospitalitate ce 
le-a fost rezervată pretutindeni, atît 
lor cît și întregii delegații, în timpul 
vizitei în Republica Socialistă 
România.

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tnmâ și Principe. Manuel Pinto 
da Costa, și tovarășa Amelia da Costa 
au adresat președintelui Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășei Elena Ceaușescu invita
ția de a efectua o vizită oficială în 
Sao Torne și Principe Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmînd ca data 
vizitei să fie stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică
București, 20 decembrie 1975

Ministrul apărării naționale a! Re
publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a adresat mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Democrate Vietnam, general de 
armată Vo Nguyen Giap. o telegra
mă de felicitare cu prilejul celei de-a 
3l-a aniversări a creării forțelor ar
mate populare revoluționare ale Re
publicii Democrate Vietnam.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BASCHET

Meciurile din ziua a doua a cam
pionatului balcanic feminin de bas
chet, care se desfășoară la Timișoara, 
s-au terminat cu următoarele rezul
tate : Iugoslavia—România (tineret) 
79—61 (39—31) ; Bulgaria—România 
73—58 (33—29).

HANDBAL
La Paris s-a disputat meciul din

tre selecționatele masculine de hand
bal ale Franței și U.R.S.S. contind 
pentru grupa a patra a prelimina
riilor turneului olimpic. Handbaliștii 
sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 31—16 (15—4). Tn clasamen
tul grupei conduce U.R.S.S. — 4
puncte (din 2 jocuri), urmată de 
Franța — 2 puncte ți Austria — 
zero puncte.

După cum se știe, pentru turneul 
final de la Montreal sînt calificate 
direct două echipe : selecționata Ro
mâniei, deținătoarea titlului mondial, 
și formația Canadei, ca țară gazdă a 
Jocurilor Olimpice. Pentru celelalte 
10 locuri se dispută turnee de cali
ficare.

HOCHEI
Circa 4 000 de spectatori au urmă

rit la Berna întîlnirea internațională 
amicală de hochei pe gheață dintre 
selecționatele Elveției și R. D. Ger
mane. Hocheiștii din R. D. Germană 
au obținut victoria cu scorul de 6-r-l 
(1-0, 2—0, 3—1).

TENIS DE MASA
La Sofia s-a disputat meciul din

tre echipele Olympia Koblen? și for
mația locală Akademik, contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri” la tenis de masă fe-

vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost rece, cu 

cerul variabil, mai mult noros in Mol
dova, sudul Transilvaniei și jumătatea 
de sud a Munteniei și în sudul Dobro- 
gei, unde temporar a nins. îndeosebi 
In prima parte a zilei. Spre seară, nin
sorile s-au restrîns, iar cerul a deve
nit variabil In aceste regiuni, vîntul a 
suflat slab pînă la moderat, cu inten
sificări izolate, in prima parte a zilei, 
în zona de munte și în sudul Bărăga
nului. Temperatura aerului la ora 14 
a fost cuprinsă între minus 8 grade la 
Intorșura Buzăului și plus două grade 
In mai multe localități din oltenia șl 
din sud-vestul Munteniei. Ieri in Bucu-

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță. a adresat se
cretarului federal pentru apărarea na
țională a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, general de armată 
Nikola Liubiclci. o telegramă de feli
citare cu ocazia celei de-a 34-a ani
versări a armatei R. S. F. Iugoslavia.

(Agerpres)

minin. Jucătoarele vest-germane au 
obținut victoria cu scorul de 5—3.

TENIS
Echipa de tenis a Suediei' conduce 

cu 2—1, după ziua a doua a finalei 
„Cupei Davis”, pe care o susține la 
Stockholm eu formația Cehoslovaciei, 
în partida de dublu, perechea Bjdrn 
Borg. Ove Bengtsson a întrecut în 
trei seturi perfect simetrice. (6—4, 
6—4, 6—4) cuplul Jan Kodes, Vladi
mir Zednik.

★
La Ciudad de Mexico a început 

meciul de tenis Mexic—S.U.A. din ca
drul noii ediții a „Cupei Davis”. După 
prima zi. scorul este egal : 1—1.

★
în partida dintre echipele Braziliei 

și Perului din cadrul aceleiași com
petiții, tenismanii brazilieni, care 
joacă pe teren propriu, conduc cu 
scorul de 2—0.

FOTBAL
într-un meci amical de fotbal dis

putat la Istanbul, reprezentativă 
R.F. Germania a învins cu scorul d» 
5—0 (2—0) echipa Turciei. Au marcat 
Heynckes (2), Worm (2) și Beer.

SCHI
Ziariștii austrieci au desemnat pe 

schiorii Anne Marie Moser-Proell și 
Franz Klammer cei mai buni spor
tivi din Austria pe anul 1975. Anne 
Marie Moser-Proell a totalizat în cla
samentul feminin cele mai multe 
puncte, fiind urmată de Karolie 
Kaefer (atlet'îsrrty Își Monikă Kaserer 
(schi). în clasamentul masculin, 
Klammer a fost preferat campionului 
mondial de automobilism Niki Lauda, 
clasat pe locul doi.

rești : Vremea a fost rece, cu cerul 
noros In prima parte a zilei, cînd a 
nins slab. După-amtază. cerul a deve
nit variabil.

Timpul probabil pentru 22, 23 șl Ș4 
decembrie, tn țară : Vreme rece, mai 
ales în primele zile. Cer variabil, cu 
înnorări mai accentuate tn sudul și 
estul țării, unde local va ninge, Iar 
vîntul va prezenta intensificări ia în
ceputul intervalului, tn celelalte re
giuni ninsorile vor fi Izolate. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 12 și minus 2 grade, mal cobo- 
rite in Transilvania și tn nordul Mol
dovei, iar maximele în cursul zilei 
între minus 5 și plus 5 grade. La Bucu
rești : Vreme rece, mai ales tn prime
le zile. Cer mai mult noros. Ninsori 
slabe. Vînt cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura ușor variabilă.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Furtuna — 19,30, (sala 
mică) : Valiza cu fluturi — 11, 
Dulcea pasăre a tinereții — 19,30. 
(sala Atelier) : Capul — 17.

Filarmonica „George Enescu**  
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România): Ciclul „După- 
amiezile muzicale ale tineretului**.  
Concertul quartetelor „Melos**  și 
„Cantabile**  — 18, (Ateneul Ro
mân) : Concert coral a cappela 
extraordinar — cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de activitate a 

15.45; 18; 20.15. TOMIS - 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20 15, FLAMURA
- 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18: 20.15.
• Elixirul tinereții : CRINGAȘ1
- 17.
e Marele Gatsby : COTROCEN1
- 10; 13: 16: 19.
• Orașul văzul de sus : COSMOS
- 15.30; 18: 20,15.
• Filip cel bun : MOȘILOR - 14: 
16.
fi Scufundare la mare adlnctme: 
MOȘILOR — 9: 11,15: 18: 20.15.
• Calvarul unei femei : VOLGA
- 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18: 20.15. 
® Raosodie nordică : FLACĂRA
- 15.30: 18; 20.
e, Flacăra : VITAN - 15.30: 19.
• Tată de duminică : PROGRE
SUL - 16: 18: 20.
• Jakob mincinosul s RAHOVA
- 16: 18: 20

corului Filarmonicii. Dirijor : Du
mitru Botez, maestru emerit al 
artei, Ștefan Mureșanu, Vasile 
Pântea — 20.
• Opera Română : Motanul încăl
țat — 11, Lacul lebedelor —• 19.
• Teatrul de operetă : Stnge vie- 
nez — 10,30, Oklahoma — 19,30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 10.30, Volpone — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 10. Fer
ma — 15, O scrisoare pierdută —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Elisabeta I — 10, Poezie și muzi
că — 15, Noile uferințe ale tină- 
rului „W**  — 19,30
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 10. Mania posturi
lor — 15.30. Galileo Galilei —
19.30.

Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Ultima oră — 10, Lady 
X — 15, Și eu am fost in Arcadia
— 19,30, (sala Studio) : A 8-a zi 
dis-de-dimineață — 11, Patru la
crimi — 19.
• Teatrul Giuleștl : Scufița roșie
— 10. Paharul cu apă — 15; 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 11; 19,30.
e- Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 11; 19,30, (sala Vic
toriei) : Cavalcada comediei — 11;
19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu**  : Cînte- 
cul străbate lumea — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă**  : Pă
pușa cu piciorul rupt ; Pufușor 
și Mustăcioară — 10. Nota zero 
la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 

Calea Victoriei) : Ileana Sinziana 
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișoru) Petre — 11.
• Circul București : „Ce vrăji 
mai face... Iosefini**  și Ansamblu) 
de liliputani de la Circul din Mos
cova — 16; 19.30.
• Studioul de teatru l.A.T.C. : 
Cinci seri — 19.30.

cinema
* Cercul magic : SCALA — 9,15; 
11.30: 13.45: 16: 18,15; 20,30, FAVO
RIT - 11,30: 13.45: 16: 18.15: 20.30, 
CAPITOL — 9.30: 11.45: 14: 16:
18.15: 20.30.

• Seara celei <le-a șaptea zile :
FESTIVAL — 9: 11.15: 13,30: 16:
18,15: 20.30.
• Ține-ți minte numele : TIM
PURI NOI - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18; 20,15.
»■ J. D. Cahill ; PATRIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Amorul vrăjitor : LUCEAFĂ
RUL - 9; 11,15: 13.30; 16: 18.15:
20.30.
• Călina roșie: VIITORUL — 14; 
16; 18; 20.
• Suspectul : CENTRAL — 9.15: 
12: 14.45: 17.30; 20
• Splendoarea pulberii : VICTO
RIA - 9.15: 11.30: 13,45: 16: 18,15:
20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30: 11.30.
• Cele mai bune momente cu

13.30; 15,45; 18: 20.

Stan și Bran : DOINA — 13.30;
15,30; 17.30: 19.30. BUCEGI — 15.45:
18; 20.
• Alexandra și infernul : GIU-
LEȘTI - 9.15; 11,15: 13.30: 15.45;
18; 20.15, MIORIȚA — 9; 11.15:

• Evadatul : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15, FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30: 16: 18.15; 
20.30. MODERN — 9; 11,15: 13.30: 
16: 18,15: 20.30.
• Fiice și mame : UNIREA — 16; 
18; 20.
• Corupție la Palatul de Justiție:
EXCELSIOR - 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30. FLOREASCA — 9;
11.15; 13,30: 16: 18,15; 20,30.
• Mușchetarul român : PACEA — 
15.30: 18; 20.15.
• Fiul Iul Frankenstein — 10: 

12,15, Scurtă tntîlnire — 18.30. In
spectorul Harrv — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Un rege la New York î GHIVI-
TA — 9; 11-.45: 14.45; 17.15; 19,45. 
MELODIA — 8.45: 11 : 13.30: 16;
18,30; 20.45. GLORIA - 15.30: 18:
20.30.
• Cantemlr : POPULAR — 15.30: 
18: 20.15.
• Invincibilul Luke : DACIA — 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15.
• Trecătoarele iubiri : LIRA — 
16: 18: 20.
• Polițista : DRUMUL SĂRII - 
15.30: 18; 20.15. ARTA — 15.30; 
17.45; 20.
» Mastodontul : FERENTARI — 
15,30; 18: 20. MUNCA - 15.45: 18: 
20.
• Cazul a avut un deznodămtnt 
fericit : AURORA — 9: 11.15: 13.30:
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CONGRESUL P. C. DIN CUBA

Salutul Comitetului Centrul 
ui Partidului Comunist Român

Cu prilejul aniversării a 15 ani de la crearea Frontului
Național de Eliberare din Vietnamul de Sud

Adunarea festivă de la Saigon
Situația, din Argentina

• Un grup de ofițeri a ocupat partea militară a aeroportului na
țional din Buenos Aires ® Reuniunea cabinetului, cu participarea 

comandanților de armate • Un mesaj al președintelui țării

DE PRETUTINDENI

HAVANA 20 — Corespondentul
Agerpres transmite : Lucrările Con
gresului Partidului Comunist din 
Cuba au continuat, simbătă. în se
siune plenară.

Șefii delegațiilor unor partide co
muniste și muncitorești prezente la 
congres au transmis salutul parti
delor lor forumului comuniștilor cu
banezi.

Luînd cuvîntul de la tribuna pri
mului Congres al Partidului Comunist 
din Cuba, tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
spus :

Delegației noastre i-a fost încredin
țată plăcuta misiune de a transmi
te, din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un fierbinte 
salut frățesc, împreună cu mesajul de 
prietenie și solidaritate militantă ai 
comuniștilor și al întregului popor 
român, primului Congres al Partidu
lui Comunist din Cuba, tuturor comu
niștilor și întregului popor cubanez.

Congresul dumneavoastră se des
fășoară în ajunul celei de-a XVII-a 
aniversări a victoriei revoluției cu
baneze, a apariției primului stat so
cialist pe continentul latino-american 
— eveniment de mare însemnătate 
care a încununat lupta eroică înde
lungată dusă de poporul cubanez 
pentru eliberarea națională și socială 
și a deschis calea pentru înfăptuirea 
unor adinei transformări revoluționa
re. pentru trecerea la edificarea orin- 
duirii socialiste pe pămîntul Cubei.

în decursul celor 17 ani de la eli
berare, comuniștii, oamenii muncii 
din Cuba, muncind cu abnegație pen
tru cauza revoluției, desfășurînd o 
luptă dirză pentru zădărnicirea acți
unilor ostile ale reacțiunii și im
perialismului, a intervențiilor mili
tare și blocadei economice, au înfăp
tuit profunde transformări înnoitoare, 
obținînd succese remarcabile în toate 
domeniile construcției socialiste, în 
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, in apăra
rea libertății și independentei patriei. 
Primul Congres al Partidului Comu
nist din Cuba înfățișează bilanțul 
victoriilor și realizărilor obținute, 
trasînd, totodată, direcțiile de per
spectivă ale dezvoltării multilaterale 
economice și sociale a țării. Aceste 
succese, oglindite în. raportul prezen
tat de primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, tovarășul Fidel Castro, 
ilustrează cu elocvență rodnicia lup
tei revoluționare și a eforturilor po
porului cubanez liber, marea sa capa
citate de creație care va asigura și 
in viitor ridicarea Cubei pe noi trep
te de civilizație și progres.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie ampla operă construc
tivă desfășurată de poporul frate 
cubanez, sub conducerea partidului 
său comunist, și îi urează din toată 
inima să obțină noi și tot mai mari 
realizări în făurirea noii societăți.

Este un prilej să evidențiem cu sa
tisfacție că intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba, între poporul român și poporul 
cubanez, între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de prie
tenie frățească, solidaritate militantă 
și colaborare pe multiple planuri. 
Pagini de importanță istorică în cro
nica raporturilor româno-cubaneze 
au înscris vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Cuba și vizita tovară
șului Fidel Castro in România. întîl- 
nirile și convorbirile rodnice dintre 
conducătorii partidelor și țărilor 
noastre, desfășurate in spiritul sti
mei și respectului reciproc, înțelege
rile stabilite au impulsionat puter
nic și au ridicat la un nivel superior 
prietenia frățească și solidaritatea 
militantă româno-cubaneză, colabo
rarea multilaterală dintre țările și 
popoarele noastre, în interesul dez
voltării socialiste, al cauzei progre
sului și păcii.

Poporul român desfășoară în pre
zent o vastă și intensă activitate pen
tru traducerea în viață a hotărîrilor 
istorice adoptate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, care a deschis o nouă etapă în 
istoria patriei noastre, a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
Eforturile noastre sînt Îndreptate spre 
a asigura, în continuare, creșterea în 
ritm înalt și modernizarea forțelor de 
producție pentru a ajunge, într-o 
perioadă istoricește scurtă, la nivelul 
statelor avansate din punct de vedere 
economic.

Garanția Îndeplinirii acestor mă
rețe sarcini o constituie munca plină 
de abnegație desfășurată de poporul 
nostru, încheierea cu succes, în acest 
an, a unei etape importante în fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Actualul cincinal a fost 
realizat cu 5 luni mai dCVteu.c față 
de directivele Congresului al X-lea 
și cu aproape 2 luni înainte față de 
prevederile maximale ale planului. 
In 1975 producția industrială a Ro
mâniei socialiste este de 30 de ori 
mai mare decît în 1933, anul cu cel 
mai înalt nivel economic din perioada 
regimului burghezo-moșieresc. Au 
fost create noi ramuri industriale. 
S-au dezvoltat și modernizat toate

sectoarele economiei naționale ; me
talurgia, construcția de mașini și chi
mia reprezintă astăzi peste 55 la sută 
din totalul producției industriale a 
țării. Realizări însemnate au fost obți
nute în agricultură, în creșterea veni
tului național. în dezvoltarea învăță- 
mîntului. științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor oamenilor muncii.

Analiza științifică, marxist-leninis- 
tă a epocii noastre evidențiază că în 
lume au loc mari transformări revo
luționare, sociale și naționale, schim
bări profunde în raportul de forțe 
pe arena internațională. Se afirmă 
cu tot mai multă vigoare voința po
poarelor de a trăi libere, de a fi de
plin stăpîne pe bogățiile naționale, pe 
propriile destine. A fost inaugurat un 
curs nou spre destindere și colabo
rare, care se află abia la început și 
este încă fragil. Omenirea continuă 
să fie confruntată cu probleme com
plexe, pacea și securitatea popoare
lor sînt amenințate de politica impe
rialistă de forță, asuprire și dictat, de 
continuarea febrilă a cursei înarmă
rilor, de perpetuarea fenomenului 
subdezvoltării și adîncirea decalaju
lui dintre țările dezvoltate din punct 
de vedere economic și cele în curs 
de dezvoltare, de agravarea- fenome
nelor de criză și instabilitate inter
națională. De aceea, popoarele, for
țele antiimperiăliste și progresiste de 
pretutindeni trebuie să-și unească tot 
mai strîns eforturile în scopul dez
voltării și consolidării cursului des
tinderii. pentru pace și colaborare în
tre națiuni, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Pornind de la aceste realități, 
România dezvoltă continuu relațiile 
de prietenie, colaborare multilatera
lă cu toate țările socialiste, acordă o 
mare atenție întăririi colaborării și 
solidarității cu țările în curs de dez
voltare, cu tinerele state care s-au 
eliberat de dominația străină. Tot
odată, extindem legăturile in spiritul 
coexistenței pașnice cu celelalte sta
te, fără deosebire de orînduire socia
lă. La baza relațiilor sale interna
ționale, țara noastră așazâ în mod 
consecvent principiile deplinei ega
lități în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, respectării dreptului fie
cărui popor de a-și făuri de sine stă
tător propria soartă.

Ca țară europeană, România mili
tează cu fermitate pentru făurirea 
unei păci și securități trainice în Eu
ropa, pentru aplicarea concretă în 
viață a principiilor înscrise în docu
mentele Conferinței europene de la 
Helsinki.

Cauza păcii mondiale impune re
zolvarea justă și durabilă a conflic- 

' tului din Orientul Mijlociu, pornin- 
du-se de la retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, solu
ționarea problemei poporului pales- 
tinean în conformitate cu aspirațiile 
sale legitime, asigurarea suveranită
ții și integrității tuturor statelor din 
zonă.

Partidul nostru consideră că. o im
portanță vitală pentru existența ome
nirii are înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare, aceasta fiind singura 
cale care poate elimina pericolul 
războiului, poate elibera popoarele de 
povara uriașelor cheltuieli militare.

Ne pronunțăm cu hotărîre pentru 
înlăturarea din relațiile internaționale 
a vechii politici imperialiste de inega
litate și asuprire, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, bazate pe egalitate și 
echitate, pe raporturi noi cu adevărat 
democratice, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor țărilor și, 
în primul rînd, al celor slab dezvol
tate.

în spiritul tradițiilor sale interna
ționaliste, Partidul Comunist Român 
dezvoltă legături tot mai strînse de 
prietenie, solidaritate internaționalis- 
tă și colaborare cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, își aduce 
contribuția activă la întărirea conti
nuă a unității lor pe baza principiilor 
marxist-leniniste, ale egalității în 
drepturi și neamestecului in treburile 
interne, ale respectării dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete în care își desfă
șoară activitatea.

Dezvoltăm, de asemenea, relații de 
colaborare, în spiritul egalității și 
respectului reciproc, cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
partidele de guvernămint din țările 
care au cucerit independenta, sîntem 
pentru unirea tuturor forțelor antiim- 
perialiste, democratice și progresiste 
în lupta pentru pace, democrație, 
independență' și progres social al po
poarelor.

în încheiere, vă rog să-mi permi
teți, dragi tovarăși, să adresez cele 
mai calde urări de succes deplin lu
crărilor congresului — eveniment de 
o importanță deosebită în viața parti
dului și poporului frate cubanez — 
precum și în activitatea dumneavoas
tră creatoare ce o veți consacra trans
punerii în viată a importantelor ho- 
tăriri pe care le veți adopta, menite 
să ducă la înflorirea necontenită și 
la prosperitatea Cubei socialiste.

Activitatea delegației P. C. R.
Vineri după-amiază, delegația Par

tidului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a vi
zitat întreprinderea „Pedrb Marrero", 
importantă unitate a industriei cu
baneze.

Delegația română a fost întîmpina- 
tă de reprezentanți ai organizațiilor 
de partid, de tineret și obștești, care 
au dat ample explicații în legătură 
cu activitatea unității și perspectivele 
ei de dezvoltare.

VIENA
Reuniunea ministerială a O. P. E. C.

VIENA 20 (Agerpres). — Conferința 
ministerială a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) și-a 
deschis lucrările simbătă la Viena. 
Pe ordinea de zi figurează trei pro
bleme : simplificarea așa-numitului 
sistem al primelor aplicat prețului 
petrolului brut, examinarea rezulta
telor Conferinței de la Paris asupra 
cooperării economice internaționale și 
adoptarea bugetului organizației pe 
anul 1976.

Deși inițial se aprecia că una din 
temele care vor sta în centrul dezba
terilor miniștrilor petrolului ai „celor

13“ o va constitui înlocuirea dolarului 
ca monedă de referință în calcularea 
prețului petrolului cu drepturile spe
ciale de tragere ale F.M.I. (D.T.S.), 
un purtător de cuvint al O.P.E.C. a a- 
nunțat că această chestiune nu va 
fi luată în discuție.

Pe de altă parte, la sediul O.P.E.C. 
s-a anunțat că miniștrii acelor state 
membre ale organizației care au luat 
parte, cu titlu individual^ la confe
rința asupra cooperării economice in
ternaționale își vor informa colegii în 
legătură cu rezultatele acesteia.

SAIGON 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
creării, la 20 decembrie 1960, a Fron
tului Național de Eliberare din 
namul de Sud, la Saigon a avut 
loc o adunare festivă. Au luat 
reprezentanți ai Comitetului din 
namul de sud al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, membri ai 
C.C. al F.N.E., ai Consiliului Consul
tativ și ai Guvernului Revoluționai 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, reprezentanți ai organizații
lor de masă.

Viet-
parte 
Viet-

loc 
Po- 

ce 
Co-

In prezidiul adunării au luat 
Pham Hung, membru al Biroului 
litic al C.C. al Partidului celor 
Muncesc din Vietnam, secretar al 
mitetului din Vietnamul de sud al
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, reprezentant al partidului în
F. N.E., Nguyen Huu Tho, președin
tele Prezidiului C.C. al F.N.E., pre
ședintele Consiliului Consultativ al
G. R.P. al R.V.S., Huynh Tan Phat, 
președintele G.R.P. al R.V.S. Nguyen 
Huu Tho a rostit o cuvîntare.

ale

situația creată de atitudi- 
militari din armata aeru-

Înțelegeri între guvernele

R. D. Germane si R. F. Germania
9

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Un grup de ofițeri activi și în retra
gere din cadrul forțelor aeriene ar- 
gentinene, sub conducerea generalu
lui Orlando Capellini, au ocupat par
tea militară a aeroportului național 
din Buenos Aires și l-au arestat pe 
comandantul forțelor aeriene — se 
arată intr-un comunicat oficial al Co
mandamentului forțelor aeriene
Argentinei. Grupul de ofițeri a di
fuzat apoi mesaje antiguvernamen
tale, cerînd alcătuirea unui guvern 
militar.

După cum transmit agențiile Fran
ce Presse și Reuter, în seara zilei de 
19 decembrie comandanții șefi ai ce
lor trei arme au participat la o reu
niune a cabinetului argentinean, sub 
președinția șefului ’statului, Maria 
Estela Martinez de Peron, pentru a

„examina 
nea unor 
lui".

Intr-un mesaj
oficială de radio și televiziune, gu
vernul argentinean a cerut popu
lației, în cursul aceleiași zile, „să ră- 
mină în stare de alertă pentru a pre
veni o lovitură de stat" și pentru a 
apăra ordinea constituțională. Mesa
jul solicită, totodată, populației să 
păstreze „un contact permanent cu 
organizațiile corespunzătoare, pentru 
a primi instrucțiuni".

Tot la 19 decembrie, agenția ofi
cială argentineană de presă Telam a 
difuzat un mesaj al președintelui ță
rii, în care aceasta recomandă mo
derare și reamintește că „exer
cită autoritatea legală, cu toate pre
rogativele pe care i le conferă Con
stituția și legile".

difuzat de rețeaua

• INVĂTĂMINTUL IN 
LUME. Statistici oficiale ale 
UNESCO arată oă, în prezent, 
în întreaga lume, 650 milioane 
persoane urmează diverse for
me de învățămînt. In același 
timp însă numărul copiilor în 
virstă de 5—14 ani care nu pot 
fi școlarizați crește în fiecare an 
cu 2 milioane. Cu toate acestea, 
procesul de școlarizare reduce în 
mod lent nivelul analfabetismu
lui, care va afecta, în 1980, circa 
820 milioane persoane (29 la 
sută din populația mondială — 
față de 34 la sută în prezent).

BERLIN 20 — Corespondentul
nostru transmite : Pe baza propu
nerilor Guvernului R. D. Germane și 
în urma tratativelor, la Berlin au 
fost încheiate o serie de înțelegeri 
între Guvernul R.D.G. și Guvernul 
R.F.G. A fost încheiat un protocol 
privind reașezarea taxelor de tran
zit pe anii 1976—1979 și a avut Ioc 
un schimb de scrisori prin care cele 
două părți au căzut de acord ca 
R.F.G. să participe la cheltuielile le
gate de reconstruirea autostrăzii 
centura Berlinului — Marienborn și 
de lărgirea autostrăzii centurii Ber
linului cu ramificația Leipzig pînă la 
ramificația Dewitz. De asemenea, Gu
vernul R.D.G. a informat Guvernul 
R.F.G. că a hotărît să permită des-

chiderea punctului de frontieră 
Staaken, de la granița cu Berlinul 
ocidental, pentru circulația feroviară 
tn direcția Hamburg.

In legătură cu aceste înțelegeri, a- 
genția A.D.N. relevă că „rezultatele 
obținute arată că pot fi reglementate 
și probleme complicate atunci cînd 
se are în vedere avantajul reciproc 
și se pornește de la principiile res
pectării suveranității, egalității 
drepturi și neamestecului".

Imputerniciții Guvernului R. 
Germane și ai Senatului Berlinului 
occidental au avut convorbiri în 
Berlinul occidental și au căzut de 
acord asupra unei serii de reglemen
tări în domeniul circulației rutiere, 
feroviare și fluviale.

in
D.

agențiile de presă
Un acord și un plan de 

colaborare științifică pe Bnii 
1975—1976 între Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și Aca
demia Republicii Socialiste România 
și Academia de Științe a R. P. Chi
neze au fost semnate la Pekin. Cele 
două documente au fost semnate de 
Cristofor Simionescu, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, și de Wu Yu-hsun. vicepre
ședinte al Academiei de Științe a 
R. P. Chineze. Hua Kuo-fen, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit pe membrii delega
ției române, cu care a avut o convor
bire cordială, prietenească.

Primul ministru al Pakis
tanului, Zul^ikar AIi Bhutto, aflat 
într-o vizită oficială în Sri Lanka, a

Plenara C.C. al P.C
din Japonia

TOKIO 20 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La ' Tokio s-au 
deschis, simbătă, lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia. Pe ordinea 
de zi figurează prezentarea rapor
tului Prezidiului C.C. al P.C.J., pre
cum și o serie de documente refe
ritoare la strategia și tactica parti
dului, la poziția sa față de diverse 
probleme politice, economice și so
ciale ale Japoniei.

declarat că sprijină inițiativa pre
mierului acestei țări, Sirimavo Ban- 
daranaike, privind transformarea Co
ceanului Indian într-o zonă a păcii, 
fără arme nucleare.

Arestarea unor membri 
ai P.C. Brazilian. Un tribuna> 
militar din Sao Paulo a condamnat 
la închisoare pe termene de la șase 
luni la cinci ani zece cetățeni brazi
lieni acuzați de a fi' încercat să reor- 

. ganizeze activitatea P. C. Brazilian, 
interzis de autorități, precum și de 
editarea în tipografii clandestine a 
ziarului „Voz Operaria" și a altor pu-. 
blicații ale partidului comunist. Prin- . 
tre cei condamnați se află Marco An
tonio Coello, fost deputat în Congre
sul Național, membru al C.C. al P.C.B. 
De asemenea, un tribunal militar din 
Rio de Janeiro a pronunțat sentințe 
similare împotriva altor 12 persoane 
acuzate de apartenență la partidul co
munist.

Acord româno-italian. La
Ministerul de Externe al Italiei a a- 
vut loc semnarea acordului privind 
transporturile aeriene civile dintre 
România și Italia. Acordul a fost sem
nat de ambasadorul țării noastre la 
Roma, Iacob Ionașcu. și Cesidio Guaz- 
zaroni. director general în Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei.

U.R.S.S. a adresat State
lor Unite o declarație în care 
se arată că guvernul sovietic con
tinuă să considere că metoda cea

CERERI DE RECUNOAȘTERE
A DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR DEMOCRATICE

SPANIA

MADRID 20 (Agerpres). — Uniunea 
națională a muncitorilor din construc
ții — grupind 1 350 000 membri — a 
dat publicității o declarație în care 
cere ca sindicatele spaniole legale să 
devină cu adevărat democratice și re
prezentative. Sindicatele autorizate de 
guvern trebuie să fie transformate în 
sindicate autentice și trebuie să se 
garanteze cu adevărat drepturi și li
bertăți pentru membrii lor, inclusiv

dreptul la grevă. Totodată, declarația 
se pronunță pentru participarea sin
dicatelor la viața publică, în soluțio
narea problemelor majore din dome
niile economic, politic și social.

Uniunea națională a muncitorilor 
din construcții a cerut, de asemenea, 
proclamarea unei amnistii generale și 
recunoașterea deplină a drepturilor și 
libertăților cetățenești.

transmit
mai eficientă pentru rezolvarea pro
blemei Orientului Mijlociu, pe baza 
hotărîrilor corespunzătoare ale Con
siliului de Securitate și Adunării Ge
nerale a O.N.U., este Conferința de 
pace de la Geneva, la lucrările 
căreia trebuie să participe toate 
părțile interesate nemijlocit, inclusiv 
reprezentanții poporului palestinean, 
prin Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, care a dobîndit o largă 
recunoaștere internațională.

Programul Alimentar 
Mondial <P-A-M-) 8 hotărît. tri
miterea de alimente în Insulele Co- 
more, cu titlu de ajutor de urgșnță, 
pentru a se 
stocurilor de

compensa reducerea 
rezervă.

Firme producătoare de 
avioane Jap°nia> italia și 
S.U.A. au hotărît să colaboreze pen
tru crearea unui nou tip de aparat 
de zbor destinat transporturilor civi
le — relatează agenția Kyodo. Acor
dul în acest sens a fost realizat în 
cadrul întîlnirii care a avut loc la 
Tokio și la care au participat repre
zentanții celor mai cunoscute firme 
constructoare de avioane din cele trei 
țări.

Creșteri de prețuri în
Suedia. Cu *ncePere de Ia 1 ia
nuarie 1976, în 
rate prețurile la lapte, carne, brînze- 
turi, s-a anunțat la Stockholm.

Suedia vor fi majo-

Conferința sindicatelor 
nigeriene. La Lagos 8 avut loc 
conferința federală pentru crearea or
ganizației sindicale unice din Nigeria, 
Congresul Nigerian al Muncii. La lu
crările conferinței a participat .ți o 
delegație a sindicatelor din România.

Situația din Liban 8 ,nre- 
gistrat simbătă un element nou care 
a sporit starea de tensiune în țară. 
Astfel, în cursul dimineții, la Tri
poli, guvernatorul Libanului de nord, 
Kassem Al-Imad, a fost ucis cu focuri 
de armă de persoane neidentificate. 
Exprimîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu acest asasinat, ministrul afa
cerilor interne, Camille Chamoun, a 
arătat că nu este exclusă posibilitatea 
ca el să marcheze începutul unei se
rii de atentate care să agraveze in
stabilitatea în tară.

Senatul american 8 aprobat 
un proiect de lege prin care se auto
rizează alocarea a peste 6 miliarde 
dolari pentru cercetările avind ca scop 
descoperirea de noi resurse energe
tice.

Federația fermierilor 
vest-germaniconsideră că nive- 

lul preturilor la produsele agricole re
comandat a fi aplicate anul viitor în 
cadrul Pieței comune este necores
punzător, cerînd guvernului de la 
Bonn șă facă demersurile necesare. 
Reprezentantul federației a declarat 
că majorarea medie de 7,5 la sută a 
prețului acestor produse, propusă de 
organismele C.E.E., nu va antrena, 
practic, o îmbunătățire a condițiilor 
materiale ale agricultorilor vest-ger
mani, în condițiile ritmului înalt al 
inflației..
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Dialogul de la Paris și imperativul

restructurării relațiilor

Așa cum s-a anun
țat, Conferința asupra 
cooperării economice 
internaționale s-a în
cheiat vineri diminea
ța la Paris, după o 
noapte de discuții și 
consultări laborioase, 
prin publicarea unui 
comunicat final în ca
re se arată că această 
întîlnire a creat pre
misele „unui dialog 
internațional intensifi
cat", în acest scop cre- 
indu-se patru comisii 
(energie, materii pri
me, dezvoltare, pro
bleme financiare) cu 
sediul în capitala Fran
ței, care se vor reuni 
periodic in tot cursul 
anului 1976.

Prelungirea lucrări
lor — conform agen
dei conferința urma 
să se încheie joi la a- 
miază — a fost deter
minată de dorința unor 
țări în curs de dezvol
tare de a se preciza 
mandatul celor patru 
comisii, cu alte cuvinte, 
de a se stabili mai 
exact conținutul și o- 
rientarea lor. In acest 
sens, a fost remarcată 
intervenția ministrului 
de externe al Algeriei 
care, prezentînd aces
te cerințe, a arătat că 
cele patru mari aspec
te ale dezbaterii tre
buie privite intr-o 
perspectivă politică 
largă, într-o viziune 
globală, menită să asi
gure apărarea intere
selor tuturor națiuni
lor, lichidarea marilor 
inechități ale lumii in 
care trăim.

Considerind. în ge
neral, că o apreciere a 
rezultatelor conferin
ței ar fi prematură, 
dat fiind caracterul ei 
cu precădere procedu
ral, ziarele franceze 
insistă, mai ales, asu
pra sensurilor ce s-au 
degajat din interven
țiile participanților, a-

economice

mondiale
cordînd spații largi 
declarațiilor făcute de 
miniștrii țărilor în curs 
de dezvoltare. Astfel, 
reprezentantul Indiei 
a amintit că în lumea 
contemporană un nu
măr foarte mic de țări 
industrializate contro
lează 80 la sută din 
comerțul mondial și 
95 la sută din inves
tițiile particulare, con- 
sumind totodată 70 la 
sută din resursele 
mondiale. Pe de altă 
parte, reprezentanții 
unui șir de state în 
curs de dezvoltare au 
subliniat 
unor schimbări 
damentale 
economică 
precizînd 
declarațiilor solemne a 
trecut, că este absolut 
necesar să se treacă la 
fapte. In acest sens, 
observatorii au reținut 
intervenția reprezen
tantului Argentinei, 
care a spus : „Noi 
n-am venit aici pen
tru a discuta despre 
chestiuni parțiale și 
despre prețul petrolu
lui sau ai oricărui al
tui produs. N-am ve
nit aici pentru a în
cheia acorduri bilate
rale sau acorduri de 
grup. Ne aflăm aici 
pentru a apăra intere
se superioare, pentru 
a promova o lume mai 
justă, mai umană".

încercînd să schițe
ze o concluzie de an
samblu pe marginea 
dezbaterilor și subli
niind că reuniunea de 
la Paris a permis „să 
se stabilească, în sfîr- 
șit. dialogul dintre oc
cident și lumea a tre
ia", ziarul „L’AURO- 
RE" scrie : „Esențial 
rămîne faptul că dia
logul stabilit de miniș
tri va fi reluat la ni
velul experților, con
form prevederilor și 
cu dorința de a reuși".

’ Pe de altă parte, „l’HU- 
MANITfi" remarca

imperativul 
fun- 

în ordinea 
mondială, 

că vremea

y ■

„că o dată in 
încercările de a 
lumea a treia 

dovedit zadar- 
Consemnînd 

că 
la 
în 

există

reuniu- 
Paris „a 

orice caz, 
o voin-

faptul 
plus 
diviza 
s-au 
nice", 
faptul
nea de 
dovedit, 
că 
ță comună de a explo
ra alte căi decît cele 
ale înfruntării", „LE 
MONDE" insistă asu
pra recomandărilor fă
cute de reprezentanți 
ai lumii a treia în 
sensul că lucrările co
misiilor nu se vor pu
tea articula decît în 

centrale 
constituie

do- 
de 
de 

țări
Paris, 
unor 
industriali- 
nu vor 
o serie

să 
de 
să 
u-

jurul temei 
pe care o 
dezvoltarea țărilor din 
lumea a treia.

Desigur, aceste reco
mandări se lovesc 
încă, așa cum au 
vedit unele luări 
cuvînț la 
reticențele 
capitaliste 
zate, care 
renunțe la
privilegii și nu vor 
accepte încă ideea 
nei repartiții mai jus
te a bogățiilor plane
tei. In acest context, 
capătă tot mai mult 
relief acea idee fun
damentală a vremuri
lor noastre că marile 
probleme de interes 
general nu pot fi so
luționate de cîteva țări 
sau grupuri de țări, ci 
necesită participarea 
activă și directă a 
turor popoarelor 
mii.

Numai 
dialogul 
lichidării
rii, statornicirii unor 
mai drepte alcătuiri a 
structurilor economice
— și implicit politice
— ale lumii se va pu
tea dovedi viabil și 
eficient.

tu— 
lu-

felîn acest 
în problema 
subdezvoltă-

Paul
DIACONESCU

Paris

La sondele de la Abou Rodeis
Abou Rodeis, cunos

cuta exploatare petro
lieră. de pe coasta de 
vest a Sinaiului, a 
revenit recent sub ad
ministrația Egiptului. 
In baza acordului de 
dezangajare 
no-israelian, 
nia petrolului 
R.A.E. (C.O.P.E.) 
preluat instalațiile 
flate timp de opt 
sub ocupația Israelu
lui. „După retragerea 
Israelului din regiunea 
Abou Rodeis și ante
rior din Ras Sudr — 
scrie „Al Ahram" — 
Egiptul își recuperea
ză în întregime bogă
ția petrolieră, pentru 
a pompa mai multă 
sevă în arterele eco
nomiei naționale". Pri
mul zăcămînt. conti
nuă ziarul. livrează 
zilnic 80 000 de barili 
de petrol, a căror va
loare se ridică la un 
milion de dolari. Pro
ducția sa se va ridica 
îri curînd la 100 000 ba
rili. ca urmare a nor
malizării vieții în noi
le regiuni eliberate.

Autoritățile egipte
ne au invitat, zilele 
trecute, un grup de 
corespondenți străini 

, să viziteze această re
giune. De-a 
culoarului de 
lometri care 
gătura între 
Abou Rodeis. decorul ' 
este arid. Pe distan
te de zeci de kilome
tri nu se zărește nici 
un petic de verdeață, 
nici 
rele

■ sînt 
rile 
deasupra

egiptea- 
Compa- 

din 
a 

a- 
ani

lungul
150 ki- ’ 
face le- 
Suez și

o vietate. Singu- 
semne de viață 

oferite de cortu- 
forfelor O.N.U., 

cărora se

înalță steagul albastrei 
al organizației inter
naționale. Prima loca
litate unde se face 
simțită prezența omu
lui este cunoscutul 
centru petrolier Ras 
Sudr (situat pe malul 
Golfului Suez), resti
tuit Egiptului la 17 no
iembrie, în cadrul a- 
plicării celui de-al 
doilea acord de dezan
gajare militară în Si
nai. Orașul se află 
încă în starea în care 
fusese lăsat Ia eva
cuare. Pereții caselor 
poartă urmele gloan
țelor și schijelor de 
proiectile, pe străzi se 
îngrămădesc mormane 
de fiare vechi, moloz, 
lăzi. In fața unei clă
diri — un grup de oa
meni și cîteva cami
oane. Sînt primii teh
nicieni sosiți aici pen
tru a repune în func
țiune instalațiile pe
troliere și a pregăti 
condițiile necesare re
întoarcerii locuitorilor 
din Ras Sudr 
trele părăsite 
în urmă, 
preocupare se 
că și în 
Abou Zima, dar mai 
ales la Abou Rodeis. 
Capitală a guvernora- 
tului Sinai. Abou 
Rodeis este, în același 
timp, inima exploată
rilor petroliere din a- 
ceastă parte a Egiptu
lui. Zecile de pompe 
și de rezervoare, sta
ția de*  încărcare a 
cargourilor, alături de 
instalațiile exploatări
lor petroliere de pe 
celălalt mal al Golfu
lui Suez — El Mor
gan. lasă impresia u-

la ve- 
cu ani 
Aceeași 
remar- 

localitatea

nei zone economice 
importante și cu fru
moase perspective de 
dezvoltare. Stafiile de 
pompare a petrolului 
lucrează normal. în 
micul port Firan este 
încărcat primul cargou 
destinat rafinăriilor de 
la Suez. După 
arătat ministrul 
lului, Ahmed 
Egiptul acordă

cum a 
petro- 
Hilal, 
o a- 

tenție deosebită dez
voltării și moderniză
rii zonei Abou Rodeis, 
al cărei petrol va juca 
un rol important în 
opera de reconstrucție 
a țării. în 1976, pro
ducția națională de 
țiței va crește la 18 
milioane tone, acope
rind necesitățile țării 
și făcînd, în același 
timp, din Egipt o 
exportatoare de 
trol.

Primele semne 
normalizare la Abou 
Rodeis constituie un 
argument în plus 
pentru intensificarea 
eforturilor în vederea 
revenirii liniștii și pă
cii în întreaga regiune 
a Orientului Mijlociu, 
prin retragerea trupe
lor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 
1967. prin recunoaște
rea drepturilor legiti
me ale poporului pa
lestinean și crearea, 
pe această bază, a 
condițiilor dezvoltării 
independente și su
verane a tuturor sta
telor din zonă.

țară 
pe-

de

Nicolae N. LUPU
Cairo

A apărut

• A ZECEA PLANETĂ 
A SISTEMULUI SOLAR ? 
Specialiștii leningrădeni în me
canică cerească au efectuat o a- 
nalizâ matematică complexă pri
vind traiectoria unei comete, cu
noscută în cataloagele astrono
mice sub indicativul 1862—3. 
(Potrivit calculului, cometa tre
buie să apară în cîmpul vizual 
al pămîntenilor în anul 1982). 
S-a constatat cu acest prilej că 
masa care alcătuiește coada ei 
a fost atrasă de un . corp ceresc 
necunoscut. Un astfel de corp 
ar putea fi, după părerea oa
menilor de știință, o planetă al 
cărei diametru măsoară pînă la 
20 000 de kilometri, avind o ma
să aproape egală cu cea a Pă- 
mîntului. Presupusa planetă ar 
fi' situată fată de Soare la o dis
tantă de 50 de ori mai mare de
cît Terra. Dacă peste șapte ani, 
la 
va 
tă, 
dă

noua apariție a cometei, se 
confirma traiectoria calcula- 
aceasta va constitui o dova- 
certă a existentei celei de-a", 

zecea planete a sistemului solar.

• ÎN OBIECTIV - RE
ZIDUURILE ATOMICE. 
Zilele acestea, un nou cargou a 
descărcat in nord-vestul Angliei 
aproapfe 22 de tone de deșeuri 
atomice japoneze, ce urmează 
să fie arse în centrala nucleară 
de la Windscale, în vederea re
cuperării restului de uraniu și._ 
de plutoniu. Reciclarea pe teri
toriul Angliei a unor importan
te cantități de deșeuri atomice 
— italiene, canadiene și japo
neze — a stîrnit de mai multe 
săptămîni un val de proteste în 
rindul opiniei pubjice britanice. 
Adversarii operațiunii argumen
tează, și nu fără temei, că 
în felul acesta Marea Britanie 
va fi transformată treptat in
tr-un uriaș depozit de reziduuri 
nucleare...

• RĂSCOALA TRIBU
LUI. Timp de două săptămîni, 
orașul brazilian Savantina a fost 
asediat de tribul de indieni Sa- 
vantez din Mato Grosso. Au fost 
blocate toate potecile și acce
sele fluviale spre acest oraș. 
Cauza nemulțumirii membrilor 
tribului a constituit-o năvala de 
orășeni-braconieri pe terenurile 
de vînat, ceea ce a dus la o scă
dere catastrofală a numărului 
de animale. Asediul a fost ridi
cat abia după ce reprezentanții 
fondului național al indienilor 
au dat asigurări că nu vor mai 
admite, sub nici o formă, bra
conajul pe terenurile tradițio
nale de vînat ale tribului. 1

• FRIGIDER CARE ÎN
CĂLZEȘTE ! Destinată încăl
zirii locuințelor, instalația rea
lizată de un profesor din Lau
sanne (Elveția) funcționează pe 
principiul frigiderului, dar, în 
loc să transforme căldura în 
frig, acționează invers — frigul 
este transformat în căldură. 
Instalația necesită spațiu re
dus și are un preț de cost 
comparabil cu cel al altor siste
me de încălzire. Marele ei avan
taj față de acestea este că rea
lizează o economie de 50 la sută 
în cazul utilizării energiei elec
trice și de 15—20 la sută — în 
cazul păcurii. „Pompa de căl
dură" va putea fi folosită în lo
cuințe 
hicule

și, prin adaptare, in ve- 
auto și trenuri.

• RECENSĂMÎN- 
TUL OBIECTELOR DE 
ARTĂ. Presa indiană a s?4; 
nalat tot mai des, în ultima vre
me, dispariția din templele bu
diste a unor străvechi obiecte 
de artă — sculpturi din bronz, 
lemn și aur. Unele au fost des
coperite mai tîrziu în magazine 
de antichități sau în colecții 
particulare din diferite țări oc
cidentale. Pagubele 
astfel statului indian 
la multe milioane de 
încercarea de a pune 
fului, autoritățile indiene au 
inițiat recenzarea tuturor obiec
telor de mare valoare istorică și 
artistică.

pricinuite 
se ridică 

rupii. în 
capăt ja-

• POLUL MIGRATOR. 
Polul Sud, considerat pînă acum 
ca fiind cel mai stabil punct al 
planetei noastre, se deplasează 
spre est. Acest lucru a fost de
monstrat de către cercetătorii 
americani de la stația antarcti
că de oeroetări, pe baza măsu
rătorilor efectuate de-a lungul 
a trei ani, cu ajutorul radaru
lui. Ei au putut stabili, în felul 
acesta, nu numai traseul urmat 
de acest pol migrator, ci și al
titudinea la care se află — cir
ca 2 900 m deasupra nivelului 
mării.
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