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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

In spiritul politicii partidului nostru consacrate dezvoltării 
economice și sociale a țării, creșterii bunăstării oamenilor 
muncii, actuala sesiune — a patru a celei de-a șaptea 

legislaturi — are pe ordinea de zi importante

NICOLAE CEAUȘESCU

a Plenara

proiecte
• Planul național unic de dez

voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1977.

• Bugetul de stat pe anul 1977.
• Recrutarea și repartizarea forței 

de muncă.
• încadrarea într-o muncă utilă 

a unor persoane apte de muncă.

de legi:
• Economia vînatului și vînătoarea
• Organizarea producției de le

gume și cartofi, precum și 
valorificarea legumelor, carto
filor și fructelor.

• Retribuirea muncii în unitățile 
agricole cooperatiste.

• Calitatea produselor.

Comitetului
Central
al
Partidului

(2—3 noiembrie 1976)

In ziua de 4 noiembrie au început lucrările celei de-a IV-a sesiuni a legislaturii a Vil-a a Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au salutat cu îndelungi și puternice aplauze sosirea in sală, in lojile oficiale, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășului Manea Mănescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășilor Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver- deț, Ștefan Voitec.

In sală se aflau membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La lucrările sesiunii sînt prezenți numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții noastre științifice și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Lucrările sesiunii au fost deschisa de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au păstrat un moment de reculegere în memoria deputatului Gheorghe Stoica, fost membru al Consiliului de Stat, încetat din viată în perioada dintre sesiuni.
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Plenara Comitetului Central al partidului nostru dezbate probleme de o importanță deosebită pentru înfăptuirea în practică a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea. Este de înțeles că, la a- ceastă plenară — ca și la altele, de altfel — acordăm o atenție deosebită problemelor legate de înfăptuirea planului cincinal, de asigurarea condițiilor dezvoltării. economice și sociale a patriei noastre.Așa cum s-a putut constata din documentele prezentate la plenară, activitatea partidului, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea celui de-al șaselea cincinal — cincinalul 1976—1980 — se desfășoară în bune condiții, cu rezultate pozitive, în toate domeniile.în industrie, pe primele zece luni ale cincinalului, producția a crescut într-un ritm de peste 11 la sută, realizîndu-se o producție suplimentară de peste 9 miliarde lei. Avem perspectiva ca în acest an să realizăm o producție suplimentară de peste 10 miliarde lei. Pe această bază s-a întocmit planul pentru anul 1977, care prevede creșterea producției industriale cu 10,5 la sută, față de 1976, corespunzător prevederilor cincinalului.în același timp, anul acesta vom realiza un volum de investiții de aproape 150 miliarde lei, cu circa 10 la sută mai mare decît în 1975. Vor fi date în folosință 450 de noi capacități de producție.Ta-ebuie să menționez însă că atît. în realizarea producției • industriale, cît și la investiții există încă o serie de rămâneri în urmă. La producția industrială aceasta se referă îndeosebi la unele sortimente de mare importanță pentru economia noastră. în ce privește investițiile, există o rămânere în urmă de cîteva miliarde lei care afectează punerea în producție a unor capacități planificate pentru acest an.S-au obținut rezultate importante în activitatea de cercetare, în tehnologie, în introducerea în producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii. Acestea au o contribuție tot mai importantă la realizarea noilor obiective ale cincinalului.Avem rezultate pozitive și în direcția îmbunătățirii calității produselor, a reducerii cheltuielilor materiale și de producție, a creșterii eficienței activității economice. Vom realiza în acest an creșterea productivității muncii cu circa 8 la sută. Cu toate acestea, ar fi greu să fim pe deplin mulțumiți de felul cum se realizează prevederile planului în aceste domenii deosebit de importante.In agricultură, producția de cereale va fi de circa 19—20 milioane tone, realizîndu-se cea mai 

mare producție din istoria țării noastre. După cum ați văzut din datele prezentate, vom avea un ritm de creștere a producției agricole superior celui din industrie — adică de aproape 16 la sută. Desigur, trebuie avut în vedere că aceasta se referă la producția obținută într-un an care nu a fost dintre cei mai buni. De aceea merită subliniat progresul important realizat în agricultură. S-au obținut, de asemenea, realizări de seamă în zootehnie, în creșterea producției animaliere. Si planul pe 1977 prevede creșterea în ritm susținut a producției agricole, în concordanță cu prevederile cincinalului.Avem, de asemenea, rezultate bune în transporturi, în celelalte ramuri ale economiei naționale.Pe baza realizărilor acestui an putem -aprecia cu deplină satisfacție că am început înfăptuirea noului cincinal în condiții bune, faptele demonstrînd realismul planului de dezvoltare economico-socială a țării elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. Se poate spune deci că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Fără îndoială, aceste realizări — ca și întreaga activitate a poporului nostru — demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care aplică just, creator adevărurile generale la condițiile concrete din țara noastră, călăuzindu-se neabătut în activitatea sa de concepția revoluționară a materialismului dialectic și istoric, de principiile socialismului științific.Remarcabilele realizări din acest an sînt, fără îndoială, rezultatul muncii pline de avînt a minunatei noastre clase muncitoare, a țărănimii cooperatiste, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care înfăptuiesc cu fermitate politica partidului nostru — politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregului popor. Iată de ce doresc ca, de la tribuna plenarei Comitetului nostru Central, să adresez tuturor celor ce și-au adus contribuția la aceste mărețe realizări, întregului popor cele mai calde felicitări și urări de noi și noi succese în activitatea închinată progresului și înfloririi patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).Stimați tovarăși,După cum ați putut constata, planul pe 1977 prevede dezvoltarea în ritm înalt a întregii econo

mii naționale și asigură mijloacele necesare realizării tuturor prevederilor. Se poate spune;, că acest plan este mai bine fundamentat, el asigură o bază tehnico-materială corespunzătoare. Se impune să luăm acum toate măsurile pentru folosirea deplină a posibilităților și condițiilor materiale' de care dispunem în vederea îndeplinirii, la toți indicatorii, a planului pe anul viitor.Este necesar ca fiecare uzină, fiecare colectiv de oameni ai muncii, pînă la fiecare secție și echipă, să cunoască bine sarcinile pe anul viitor — cu atît mai mult cu cît planul a fost definitivat încă din vară. Pe această bază, fiecare să-și întocmească programul de activitate în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor ce îi revin. Să acționăm cu mai multă hotărîre pentru solu- ționarea la timp a problemelor legate de aprovizionarea tehnico-materială, ținînd seama de faptul că avem toate mijloacele materiale pentru îndeplinirea prevederilor planului. Depinde de activitatea organizatorică, de livrarea la timp a produselor ca să avem o aprovizionare bună și să asigurăm desfășurarea producției într-un ritm constant. Putem evita astfel salturile, opririle, repornirile în diferite sectoare de activitate, care provoacă dezordine, indisciplină, dăunează calității producției.Este necesar să acordăm o atenție mult mai mare decît pînă acum problemelor calității produselor. Este evident pentru oricine ;— și trebuie să facem ca acest lucru să fie înțeles de toate conducerile colective ale unităților economice, de toți oamenii muncii — că nivelul tehnic, calitatea produselor constituie o condiție esențială pentru progresul economiei noastre. A- ceasta privește atît produsele necesare economiei naționale, aprovizionării poporului nostru, cît și produsele pe care trebuie să le exportăm. Se impun măsuri hotărîte pentru ridicarea calității, multă exigență, fermitate. Să nu trecem cu vederea nici un fel de lipsuri, să nu închidem ochii atunci cînd descoperim produse de proastă calitate, să obligăm colectivele respective să le refacă. Să luăm măsuri ferme pentru ca pe poarta nici unei întreprinderi să nu mai iasă produse ce nu corespund cerințelor de calitate.Este necesar să asigurăm o mai bună cooperare în producție între ministere, centrale și întreprinderi. S-a menționat și aici că multe din neajunsurile existente în domeniul aprovizionării tehnico-materiale se datoresc faptului că unele întreprinderi din țară, de multe ori din cadrul aceleiași centrale, al ace

luiași minister nu își îndeplinesc obligațiile privind livrarea la timp a materialelor, diferitelor suban- samble sau ansamble. Aceasta provoacă greutăți în lanț unui șir întreg de întreprinderi. Nu doresc să dau acum exemple. Vreau însă să atrag atenția asupra faptului că se impune să realizăm un program— coordonat de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării și C.N.Ș.T. — pentru îmbunătățirea cooperării între ministere. Să stabilim precis, ca sarcini de plan, cum trebuie să se realizeze cooperarea în producție în cadrul ministerelor, între centrale și întreprinderi, pentru a nu mai lăsa lucrurile la voia întâmplării, asigurînd ca raporturile dintre acestea să se bazeze pe contract. Am mai menționat, nu o dată— iar în legea de planificare este înscris cu claritate — că prevederile planului sînt obligatorii. Fiecare întreprindere este obligată să realizeze la timp sarcinile ce îi revin în cadrul cooperării. Nu este admis să se refuze contracte mai grele în favoarea altora mai ușoare. Reglementarea cooperării, a relațiilor în producție trebuie asigurată în mod planificat !în această privință — ținînd seama că mulți prim-secretari au vorbit de greutățile în cooperare provocate de întreprinderile din alte județe — să ne gîndim la realizarea unui program de cooperare între județe. Acest program să fie cunoscut și urmărit de comitetele județene. în felul acesta comitetul județean nu ar mai trebui să dea telefon la București, ci s-ar putea adresa direct primului-secretar de la județul unde apar greutăți în cooperare pentru a asigura realizarea la timp și de calitate corespunzătoare a produselor prevăzute în plan. Trebuie eliminate manifestările birocratice în desfășurarea activității de cooperare. Unii directori de întreprinderi, activiști de partid se duc în străinătate să urgenteze livrările de produse și nu se duc în județele țării. E mai ușor să meargă în țâră ; nu poate aduce justificarea că nu a primit la tim,p avizul de plecare (animație in sală). Trebuie să realizăm — ținînd seama de faptul că avem și planuri teritoriale — și programe de cooperare între întreprinderile județene, care să fie urmărite permanent de comitetele județene de partid.Este necesar, de asemenea, să luăm toate măsurile în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea cu privire la afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele de activitate. Am în vedere sarcinile deosebite ce revin cercetătorilor și tehnologilor în în-
(Continuare in pag. a Il-a)
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a primit pe președintele Organizației B’nai B’rith din S.U.A.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi la amiază, pe David Blumberg, președintele Organizației B’nai B’rith din S.U.A., împreună cu soția, și: pe William Korey, directorul Centrului internațional al organizației și consilier al președintelui, care fac o vizită în țara noastră.
Peste plan: Produse 
petrochimice, energie 

electrică, utilaj petrolierColectivele unităților industriale din municipiul Ploiești desfășoară o entuziastă întrecere pentru realizarea tuturor sortimentelor fizice ale producției planificate. In 10 luni, la sortimentele petroliere : benzine, motorine, păcură, uleiuri minerale, produse aromate s-au fabricat peste plan 450 000 de tone ; de asemenea, în industria petrochimică se înregistrează aproape 1 000 de tone de polietilenă și fenol în plus ; iar cantitatea de energie electrică suplimentară dată de întreprinderea E- lectrocentrale Brazi se cifrează la 146 milioane kWh. Se mai cer menționate și utilajul petrolier, piesele de schimb din acest sector, care însumează aproape 17 milioane de lei peste prevederile planului fizic și cantitatea de oțeluri aliate și superioare, care se ridică la 3 700 de tone. Din acest însemnat spor de producție fizică, in urma unor comenzi exprese ale clienților străini, au fost suplimentate cantitățile inițiale la export, depășindu-se astfel cu mult planul în acest domeniu. (Constantin Căpraru).
În plus-100 000 tone 

produse siderurgiceLa Combinatul siderurgic Reșița, graficul de producție pe primul an al actualului cincinal consemnează o depășire a planului la zi cu peste 100 000 tone produse siderurgice, spor obținut în cea mai mare parte pe seama ridicării indicilor de utilizare a agregatelor cu proces tehnologic continuu. In această perioadă, furnaliștii reșițeni au asigurat funcționarea furnalelor la parametri superiori de exploatare, producția fizică elaborată peste plan, pînă a- cum, depășind în medie cu 50 tone fontă sarcina zilnică, în timp ce la oțelărie s-au elaborat în plus, în medie, aproape 30 tone oțel în fiecare zi.

A participat tovarășul Ștefan Andrei. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de fată Harry Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.Președintele organizației a mulțumit călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de
în industria Capitalei:

Sporuri însemnate la producția fizicăOamenii muncii din industria Capitalei, puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă și, în mod deosebit, a celor legate de producția fizică, au realizat în 10 luni ale anului o producție-marfă suplimentară în valoare de 2,13 miliarde lei. Printre altele, au fost produse suplimentar 7 750 tone țevi din oțel, motoare cu ardere internă însumînd 64 800 CP, 1 288 tone utilaje tehnologice pentru prelucrarea țițeiului, 23 locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP, 488 autoutilitare, transformatoare și autotransformatoare de putere to- 
CU OCAZIA ALEGERII NOULUI PREȘEDINTE 

AL STATELOR UNITE ALE AMERICII

Domnului JIMMY CARTER
Președinte"ales al Statelor Unite ale AmericaAm deosebita plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări și bunele mele urări de sănătate și fericire personală cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Statelor Unite ale Americii.Sint încredințat că bunele relații statornicite între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, in spiritul documentelor comune romano-americane, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, respectului și avantajului reciproc.Exprim speranța că în anii următori vom conlucra împreună în mod fructuos pentru extinderea și adincirea cblaborării dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, atît pe plan bilateral — în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural — cit și în promovarea soluționării juste și echitabile a marilor probleme ale lumii contemporane, corespunzător intereselor ambelor noastre popoare, ale cauzei păcii fi înțelegerii internaționale.

a vizita România, de a cunoaște unele realizări ale poporului român.In timpul convorbirii s-a exprimat dorința dezvoltării în continuare a relațiilor ■ dintre România și S.U.A., în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale,întrevederea a avut lob într-o atmosferă cordială. șt?

talizînd 19 800 KVA, aparataj electric de joasă tensiune și mijloace de automatizare electrotehnice în valoare de 150 milioane lei și, respectiv, 92 milioane lei, 183 tone colo- rânți și pigmenți organici, medicamente în valoare de 124 milioane lei, 650 000 mp țesături, 2,6 milioane bucăți tricotaje, 12 200 tone uleiuri comestibile. Ca urmare a preocupărilor susținute pentru valorificarea superioară a resurselor interne, pentru însușirea unor tehnologii noi și modernizarea celor existente, sporurile de producție înregistrate față de perioada anului trecut au fost obținute integral pe seama creșterii productivității muncii. (Dumitru Tîrcob).

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România
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h Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)deplinirea programelor de cercetare, în finalizarea lor, în introducerea în producție a rezultatelor cercetării, Poate este cazul să aducem și o anumită clarificare în terminologia folosită, în sensul de a nu mai vorbi de proiectare atunci cînd ne referim la tehnologii. Să vorbim de ingineria tehnologică, pentru ca la adăpostul noțiunii de proiectare să nu se urmărească numai proiectarea construcțiilor și să se ignore tehnologia. Trebuie să delimităm clar ingineria tehnologică. Institutele noastre care se ocupă de aceste sectoare să exprime a- ceastă delimitare și prin denumirea lor, pentru a le fi clar cu ce trebuie să se ocupe. Denumirea de institute de proiectare să o folosim pentru construcțiile industriale, construcțiile de locuințe, alte construcții sociale. M-am referit la a- ceasta pentru că în ultimul timp a reieșit că multe din institutele care au sarcina să elaboreze tehnologii, datorită proastei organizări, nu-și pot îndeplini această sarcină. In unele din aceste institute majoritatea lucrătorilor nu sînt ingineri tehnologi și de aceea nu se pot angaja în soluționarea problemelor tehnologice.După cum vă este cunoscut, nu de mult, la Comitetul Central au avut loc consfătuiri cu activul de bază din domeniul cercetării și tehnologiei. Am stabilit, ,cu acest prilej, o serie de sarcini concrete în vederea realizării hotărîrilor Congresului al XI-lea. Se impune ca, încă din 1977, să obținem o schimbare radicală a mentalității în acest domeniu, să realizăm o a- devărată revoluție în gîndirea cercetătorilor și inginerilor tehnologi. Să acționăm cu fermitate în direcția valorificării rapide a resurselor de materii prime interne, a adoptării tehnologiilor celor mai bune pentru valorificarea acestora cu eficiență economică corespunzătoare. Să asigurăm realizarea la timp a programelor de cercetare pentru elaborarea, de tehnologii noi, asigurînd introducerea lor in producție în conformitate cu prevederile planului cincinal. Aceasta presupune concentrarea forțelor asupra problemelor principale. Să nu se mai admită risipirea forțelor în probleme minore sau fără legătură cu programul de dezvoltare economică-socială ! Să realizăm prevederile legii care stabilește că cercetătorii și tehnologii poartă răspunderea pentru produsele și mașinile realizate, pînă la fabricarea lor, pînă la realizarea producției în conformitate cu tehnologiile elaborate ! Numai atunci se poate considera încheiată acțiunea de cercetare !în legătură cu aceasta cred că ar trebui să ne gîndim la un sistem de retribuție, în cercetare și tehnologie, mai strîns legat de introducerea în producție a rezultatelor cercetării, de eficiența economică a acestora. Ar fi mai stimulator să legăm retribuția de încheierea cercetării sau să îmbunătățim sistemul de premiere. Am cointeresa mai mult pe cercetători în grăbirea introducerii în produc

ție a rezultatelor dacă li s-ar reține o parte din retribuția lunară, urmînd să o ridice cînd au dus la bun sfîrșit cercetarea. Desigur, dacă nu se realizează planul de cercetare nu pot primi această parte din retribuție.Ținînd seama de volumul mare de investiții, este necesar să luăm măsuri hotărîte pentru o mai bună organizare a muncii în acest sector și în primul rînd pentru realizarea programului de mecanizare a lucrărilor. Din păcate, cu toate eforturile depuse, nu s-a pus încă complet la punct sistemul de mecanizare a lucrărilor în construcții. Din această cauză productivitatea muncii este încă scăzută, cu toată creșterea mare pe care am obținut-o.O problemă deosebit de importantă în acest sector este reducerea consumurilor de materiale și a costurilor investițiilor. La consfătuirea recentă de la Comitetul Central cu activul din construcții-montaj s-a apreciat că trebuie realizată o reducere de circa 30 la sută a consumurilor actuale și, pe această bază, obținerea altor reduceri în domeniul investițiilor. în felul a- cesta vom folosi mai eficient mijloacele financiare și materiale de care dispunem.Am menționat, și vreau să repet și la această plenară, că avem în vedere ca prin această reducere să nu se afecteze obiectivele prevăzute ; să realizăm în întregime atît obiectivele de dezvoltare eco- nomico-socială, cît și cele sociale — dar cu cheltuieli mai mici, cu consumuri mai reduse. Pe baza celor stabilite la consfătuire, în întreaga țară — cu participarea directă a membrilor Comitetului Politic Executiv, a cadrelor de conducere de partid și de stat, a comitetelor județene de partid — se desfășoară o muncă intensă în a- ceastă direcție. Pînă acum am reușit să obținem unele rezultate care pot fi apreciate ca pozitive. Un număr de 8 județe'— inclusiv municipiul București — au realizat, la obiectivele analizate, o reducere mai măre de 30 la sută. La municipiul București s-a realizat o reducere de 32,3 la sută, la Olt de 31,2 la sută, la Prahova de 31 la sută, la Brașov de 30,9 la sută, la Botoșani, Alba, Hunedoara și Buzău de peste 30 la sută. Avem însă și județe unde propunerile de reducere sînt pînă în prezent cu totul nesatisfăcătoare.Pe baza rezultatelor de pînă acum s-au putut realiza economii la o mică parte din investiții. La un volum de circa 83 de miliarde lei construcții-montaj s-a putut obține o reducere de circa 15 miliarde lei ; va trebui să ajungem la 28—30 de miliarde. La aceasta se adaugă reducerile corespunzătoare de ciment, oțel-beton. Pînă acum s-a obținut o reducere de circa 1 milion tone ciment și a- proape 200 mii tone oțel-beton. Noi am pornit însă de la necesitatea ca în cadrul investițiilor de 1 000 de miliarde, din 450 de miliarde lei, cît reprezintă construc- țiile-montaj, să realizăm o economie de circa 30 la sută — ceea ce înseamnă peste 100 miliarde lei — 

și, în mod corespunzător, economii de materiale. Ca exemplificare, doresc să arăt că numai ciment trebuie să consumăm în acest cincinal circa 44 de milioane tone. O reducere de 30 la sută înseamnă în fapt economisirea a 12—14 milioane tone ciment. în ce privește oțelul-beton, la consumul de circa 4 milioane tone pe cincinal se presupune că putem realiza o economie de 1—1,2 milioane tone. Este vorba deci nu de reducerea consumurilor cu cîteva mii de tone, ci trebuie să acționăm pentru a obține economii de sute de mii și milioane de tone oței-beton și ciment, de zeci de mii de kilometri de cabluri, de cantități însemnate de corpuri de iluminat, în general, de tot felul de materiale care se folosesc în construcții.Subliniez acest lucru pentru a fi clar că nici pe departe nu putem considera că ceea ce s-a făcut pînă acum este satisfăcător. Este numai un început, și va trebui ca în cursul acestei luni să definitivăm lucrările la construcțiile în curs, spre a putea continua investițiile. De asemenea, să stabilim pentru investițiile care urmează să se realizeze în anii următori noi norme și parametri obligatorii pe ministere, pe lucrări, care să asigure realizarea acestor obiective. Asta este problema principală și în felul acesta trebuie să acționăm.Din ceea ce am realizat în cîteva județe se constată că este pe deplin posibil să obținem reduceri mari, cu o condiție : să înțelegem că trebuie trecut nu la modificări minore, ci la o restructurare radicală, revoluționară a însăși concepției în construcții-montaj. Să punem pe primul plan problema tehnologiei, pentru că de aceasta depinde producția. Clădirea nu constituie de- cît cadrul de protecție a oamenilor, a utilajelor și mașinilor, ea nu produce. Trebuie să părăsim concepția greșită, în prezent aproape generală, de a începe investiția cu construcția, de a se considera realizată investiția odată cu terminarea construcției, manifestîndu-se apoi dezinteres față de felul cum funcționează utilajul. Activitatea trebuie apreciată în funcție de felul cum funcționează mașinile, utilajele, instalațiile, indiferent dacă construcția e terminată sauConstrucția, finisajul construcției se pot realiza și după terminarea instalației. Trebuie să prim-plan obligația de a se asigura punerea în producție și funcționarea utilajelor, instalațiilor și mașinilor. De aici trebuie să pornim ! Acest lucru trebuie înțeles de toată lumea ! Cred că nu e nevoie să mai arăt ce înseamnă aceasta pentru economia noastră, pentru prețul de cost, pentru eficiența economică a producției. Comitetul Politic Executiv a stabilit ca. pe baza economiilor ce se vor obține, să alocăm suplimentar fonduri și materiale pentru construcția a încă 120 000 de noi apartamente și circa 40 000 de garsoniere destinate familiilor tinere, fără copii — ceea ce înseamnă circa 160 000 de locuințe noi. Astfel, în acest cincinal vom realiza circa 980 000—1 000 000 

nu.
punem pe

de locuințe de diferite mărimi, aproape de 2 ori mai mult decît în cincinalul precedent. în același timp, o parte din economii o vom putea aloca pentru realizarea de noi obiective economice — cu deosebire în unele județe rămase în urmă — cît și pentru lichidarea unor locuri înguste din unele ramuri, printre care și industria ușoară.Se impune deci să continuăm cu hotărîre activitatea începută în domeniul investițiilor, extinzînd acțiunea de reducere a consumurilor la toate ministerele, la toata materiile prime și materialele, inclusiv la combustibil și energie.Comitetul Politic Executiv a stabilit ca în cursul acestei luni să se elaboreze un nou sistem de retribuție în domeniul construcțiilor și. proiectării, care să stimuleze obținerea de economii la consumurile materiale, precum și realizarea la timp a obiectivelor. Cred că la elaborarea acestui sistem va trebui să ținem seama de ceea ce am spus anterior — de necesitatea de a lega retribuția de intrarea în funcțiune a utilajelor, mașinilor și instalațiilor.în general este necesar ca problemele eficienței economice să stea mult mai mult în atenția organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii. Am vorbit aici de cercetare și construcții-montaj. în plan — după cum ați putut reține — se prevăd măsuri serioase pentru creșterea eficienței în metalurgie. Trebuie să realizăm un plus de produse laminate, de diferite feluri, de circa 2 milioane tone pe cincinal. Nu vreau să explic pe larg ce înseamnă acest lucru din punct de vedere economic ; cu aceeași cantitate de oțel, deci cu aceleași cheltuieli materiale, putem obține o producție suplimentară de laminate. De asemenea, prin îmbunătățirea indicilor de folosire a metalului în construcția de mașini, cît și la ceilalți consumatori de metal, se poate obține un plus de profile de peste 2 milioane tone. Așa cum se prevede în plan, trebuie să realizăm acești indici începînd de anul viitor. La consfătuirea cu cercetarea și tehnologia s-a stabilit să se acționeze pentru reducerea greutății specifice a mașinilor și utilajelor. Pe baza unui calcul — desigur incomplet — se pare că noi consumăm în construcția de mașini în acest cincinal circa 35—40 milioane tone de metal. O reducere a greutății specifice de numai 10 la sută înseamnă 3,5—4 milioane tone de metal pe cincinal. Cred că nu este nevoie să mai insist; cunoașteți toți costul oțelului, știți ce pondere are acesta în reducerea cheltuielilor materiale.Acționînd în direcțiile arătate vom putea obține o reducere mare a cheltuielilor materiale prevăzute în plan, ceea ce va duce la creșterea eficienței activității economice, la reducerea prețului de cost — cu toate influențele care decurg de aici.Această situație e valabilă și în industria ușoară. Se poate spune 

că și aici materiile prime sînt gospodărite neeficient, cu consumuri mari. Poate era mai bine dacă conducerea Ministerului Industriei Ușoare ne prezenta aceste aspecte, cu atît mai mult cu cît în ultimul timp am discutat mult despre această problemă. La multe din țesăturile noastre se realizează consumuri cu 30—40 la sută mai mari decît la produsele similare din alte țări. în ultimii ani s-a făcut ceva în această direcție, dar nu se poate spune că am ajuns la limita maximă.Același lucru se poate spune și despre consumurile din industria lemnului — practic din toate domeniile economiei — cît și despre problema folosirii deșeurilor, domeniu în care s-a făcut prea puțin și unde există mari rezerve.Vreau să fiu înțeles de către toți membrii Comitetului Central și trebuie să înțeleagă toți activiștii noștri, fiecare om al muncii — că problema folosirii eficiente a resurselor este o problemă esențială pentru dezvoltarea țării, pentru asigurarea materiilor prime și materialelor, pentru desfășurarea în condiții normale a producției. în această privință doresc să informez plenara că au fost stabilite o serie de măsuri ; se impune însă ca fiecare, la locul său de muncă, să acționeze cu hotărîre pentru traducerea lor în viață.S-au încheiat lucrările de reașezare a prețurilor, urmînd ca acestea să funcționeze de la începutul anului viitor ; s-a acționat în așa fel încît prețurile materiilor prime să fie mai reduse, să se a- sigure un beneficiu acceptabil și, în același timp, să nu se influențeze prea mult în sensul creșterii costurilor. Este necesar să fie luate toate măsurile pentru ca reașezarea prețurilor să se desfășoare în condiții cît mai bune. Sistemul nostru financiar trebuie să aibă un rol mult mai activ în realizarea acestor obiective.Esfă eviddrit pentru fiecare că realizarea obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea privind dezvoltarea economico-socială a țării și ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor sînt nemijlocit legate de creșterea eficienței întregii noastre activități. Este necesar ca această problemă să devină o preocupare centrală a tuturor conducerilor întreprinderilor, a centralelor și ministerelor, a tuturor organelor noastre economice, a guvernului, a Comitetului nostru Central.Stimați tovarăși,Realizarea cu succes a planului de dezvoltare a economiei naționale asigură mijloacele necesare pentru îndeplinirea prevederilor de ridicare a nivelului de trai.în acest an, venitul național va crește cu circa 10,4 la sută față de 1975. Pe această bază s-au asigurat fondurile necesare pentru creșterea veniturilor reale ale oamenilor muncii cu 6,4 la sută, ale țărănimii cu 6.5 la sută ; pe total, veniturile reale ale populației au crescut cu 7,1 la sută pe locuitor, 

ceea ce corespunde prevederilor planului cincinal. Pe această bază se prevede trecerea din anul 1977 la majorarea treptată a retribuției pe cincinalul 1976—1980. Avem în vedere ca, în acest cincinal, creșterea retribuției să se facă într-o singură etapă pentru fiecare categorie. Dorim ca anul viitor să începem cu ramurile mai importante pentru dezvoltarea economiei noastre. în prima parte a anului se vor aplica majorări în ramurile cu retribuții mai mici, iar în a doua parte în cele cu retribuții mari. într-un an, un an și jumătate vom termina o categorie, în așa fel ca pînă în 1980 să încheiem acțiunea la toate categoriile. Nivelul de creștere a retribuției va fi cel prevăzut în planul cincinal, urmînd a vedea, spre sfîrși- tul cincinalului, dacă vor apărea noi posibilități pentru unele îmbunătățiri suplimentare. în acest fel, toți oamenii muncii vor constata nemijlocit că numai odată cu creșterea avuției naționale se asigură condițiile pentru ridicarea bunăstării — țelul suprem al politicii partidului, esența noii orînduiri pe care o edificăm cu succes în patria noastră.După cum ați reținut din plan, pe ultimul trimestru al acestui an și pe semestrul I al anului 1977 sînt asigurate condițiile necesare în vederea unei bune aprovizionări a populației. De altfel, în acest an volumul produselor vîndute populației va fi cu 10,6 la sută mai mare decît în 1975. La unele produse alimentare creșterea a fost cu mult mai mare : la carne, față de anul trecut, volumul vînzărilor este de 117 la sută, la preparate de carne de 122 la sută, la conserve și se- miconserve de pește de 131 la sută, la ulei comestibil de 122 la sută, la grăsimi de 120 la sută, la brîn- zeturi de 115 la sută. De a- semenea, creșteri importante s-au înregistrat și în textile : la țesături — de circa 12 la sută, la tricotaje — de aproape 9 la sută, la confecții — de peste 8 la sută. La mQbilă s-a realizat o creștere de 10 ia sută. Toate acestea s-au resimțit în buna aprovizionare a populației, în unele localități, inclusiv în București, reali- zîndu-se chiar stocuri suplimentare în rețeaua comercială. Mențio- nînd acestea, nu trebuie să se înțeleagă că nu mai avem probleme de soluționat în domeniul aprovizionării, că totul se desfășoară așa cum ar trebui. Mai sînt lipsuri, mai avem multe de făcut pentru a asigura realizarea în bune condiții a sarcinilor prevăzute de Congresul al XI-lea pentru acest cincinal. Rămîneri în urmă serioase se manifestă și în domeniul serviciilor pentru populație, unde nici întreprinderile industriei locale, nici cele ale cooperației meșteșugărești nu acordă atenția necesară realizării sarcinilor stabilite.Există lipsuri și în organizarea rețelei comerciale, în buna ei funcționare, în atitudinea lucrătorilor din comerț față de populație. Este de înțeles că aceste probleme trebuie să stea în atenția organelor de partid și de stat, că trebuie să 

acționăm cu toată fermitatea pentru lichidarea neajunsurilor.In ce privește programul pe 1977 — a cărui sinteză va fi dată publicității — se vor asigura nu numai creșterile prevăzute în planul cincinal, ci chiar și produse suplimentare. Nu este vorba de creșteri valorice, ci de creșteri fizice. La carne, de exemplu, vom avea în 1977 o creștere de 10,8 la sută față de 1976, la lapte — de 9,6 la sută, la unt — de 12,1 la sută, la pește — de 39,1 la sută, Ia ulei — de 10,1 la sută, la legume de 54 la sută. De asemenea, la țesături bumbac — de 7,4 la sută, la țesături tip lînă — de 16 la sută, la confecții — de 21 la sută, la tricotaje — de 12 la sută. Pînă la noua producție agricolă sînt a- sigurate stocurile necesare pentru realizarea în întregime a prevederilor planului de aprovizionare. Desigur, la legume, fructe — mă refer la cele de primăvară — stocurile se vor realiza din producțiile anului viitor. Pînă la noua recoltă avem însă stocurile necesare pentru aprovizionarea prevăzută în program. Trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura desfășurarea ritmică a producției, pentru a asigura păstrarea în bune condiții a produselor în depozite, pentru a organiza aprovizionarea și desfășurarea cît mai civilizată a desfacerii către oamenii muncii. Sarcini importante revin în această privință ministerelor, consiliilor populare din toate județele. Este necesar să nu uităm ceea ce am discutat nu o dată cu privire la a- sigurarea în fiecare județ a necesarului de legume și alte produse alimentare. Practica a dovedit că în toate județele se poate asigura o producție bună de cartofi. Experiența acestui an a demonstrat că putem obține recolte de cartofi în culturi duble, semănînd în iulie după recoltarea griului. Nici problema suprafeței pentru cartofi și legume nu mai poate fi invocată. Atrag foarte serios atenția comitetelor județene, consiliilor populare să ia toate măsurile pentru realizarea prevederilor de plan privind producția legumelor.Sînt necesare măsuri pentru îmbunătățirea activității în industria alimentară, astfel ca produsele prelucrate să fie mai bune, mai diverse, de calitate superioară. Acest lucru este valabil pentru carne, pentru pîine — mai cu seamă în București, unde calitatea pîinii lasă foarte mult de dorit — pentru pastele făinoase, în general pentru toate preparatele alimentare. S-a stabilit un șir de măsuri în această privință ; se impune ca ministerele respective, consiliile populare, care au răspundere directă în acest domeniu, să acționeze cu mai multă hotărîre pentru realizarea lor.Și în industria ușoară se pune problema lărgirii sortimentelor ți îmbunătățirii calității, precum și problema realizării unor cantități suplimentare. în acest scop, s-au stabilit programe speciale care vizează într-o măsură anul viitor, dar mai cu seamă anul 1978. Calitatea produselor lasă încă foarte mult de dorit în industria ușoară,

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale deputății au a- probat următoarea ordine de zi a actualei sesiuni :1. Validarea alegerii tovarășei Su- zana Gâdea ca deputat in circumscripția electorală nr. 1 Suceava.2. Eliberarea unui membru al Consiliului de Stat.3. Alegerea a doi membri în Consiliul de Stat.4. Depunerea jurămîntului de credință și devotament față de Republica Socialistă România de către unii deputațl șl membri ai Consiliului de Stat.5. Proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 197”.6. Proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1977.7. Proiectul de Lege privind recrutarea și repartizarea forței de muncă.8. Proiectul de Lege privind încadrarea intr-o muncă utilă a unor persoane apte de muncă.9. Proiectul de Lege privind economia vînatului și vinătoarea.10. Proiectul de Lege privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor.11. Proiectul de Lege privind retribuirea muncii in unitățile agricole cooperatiste.12. Proiectul de Lege privind calitatea produselor.13. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.14. Modificări în componența unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Trecindu-se la ordinea de zi. deputății au votat validarea alegerii tovarășei Suzana Gâdea ca deputat în circumscripția electorală nr. 1 Suceava.Marea Adunare Națională a eliberat apoi pe tovarășul Miu Dobrescu din calitatea de membru al Consi

liului de Stat, ca urmare a numirii sale în funcția de președinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. ' .La propunerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, deputății au ales ca membri ai Consiliului de Stat pe tovarășii Vasile Vilcu și Gheorghe Tănase.Deputatul validat și noii membri ai Consiliului de Stat au depus ju- rămintul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.Din împuternicirea guvernului, tovarășul Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1977, iar tovarășul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1977.Din însărcinarea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, tovarășul Gheorghe Oprea, vicepreședinte al consiliului, a prezentat coraportul la cele două proiecte de legi.La reluarea lucrărilor. în ședința de după-amiază, tovarășul Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-finan- ciară, a prezentat raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale care au avizat proiectele de lege pentru adoptarea planului și bugetului pe anul 1977.A început apoi dezbaterea generală asupra celor două proiecte de lege.Au luat cuvîntul deputății Ion Dincă. Neculai Agachi. Adrian Stoica, Gheorghe Pană. Costin Rădulescu, Eleonora Cojocaru, Ludovic Fazekas, Șerban Teodoreșcu, Traian Popa, Paul Niculescu. Ion Stănescu, Vasile Bumbăcea, Elena Floareș, Angelo Miculescu, Richard Winter și Bujor Almășan.

Lucrările sesiunii continuă vineri, 5 noiembrie.In cuvîntul său, deputatul |(jțț 
Dincă a spus : Elaborate sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, proiectele de plan și buget pe anul 1977 răspund întru totul sarcinilor, trasate de Congresul al XI-lea, reflectind preocuparea constantă a partidului nostru pentru dezvoltarea in continuare, în ritm intens, a tuturor ramurilor economiei naționale, pentru valorificarea la un nivel superior a resurselor țării, introducerea largă in economie și în viața socială a cuceririlor științei și tehnicii moderne, creșterea eficienței economice și ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor.După ce și-a exprimat acordul deplin cu proiectele de lege privind planul și bugetul, vorbitorul a arătat că oamenii muncii din Capitală își vor îndeplini cu rezultate bune sarcinile de plan ale primului an din actualul cincinal și a informat că, in cele 10 luni din acest an. planul producției globale și marfă a fost depășit, întregul spor de producție fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii, au fost date in funcțiune 36 capacități de producție, au fost economisite 7 mii tone metal. peste 112 mii MWh energie e- lectrică și 157 mii tone combustibili convenționali. Organizația de partid a Capitalei a trecut la luarea măsurilor ce se impun pentru reducerea consumului de ciment, metal și celelalte materiale de construcții. Tn urma analizei efectuate la 31 obiective de investiții, a rezultat o reducere de 32,3 la sută a consumurilor de materiale de construcție.Vorbitorul a arătat că planul pe anul 1977 prevede, comparativ cu anul in curs, creșterea cu 16 la sută a producției industriei Capitalei, sporuri mai importante înregistrindu-se în ramurile de bază ale industriei construcțiilor de mașini, industria electronică cu 18 Ia sută, mijloace de automatizare cu 31 la suită, utilaje

le tehnologice cu peste 22 la sută și altele. Vor fi asimilate și introduse în fabricație peste 800 mașini, utilaje și instalații cu performanțe superioare, precum și 547 materii prime și materiale noi, în principal pe baza creației proprii.Modernizarea bazei tehnice de producție, conjugată cu introducerea în fabricație a unor noi produse și tehnologii, vor crea condiții pentru creșterea în continuare a productivității muncii, care este prevăzută in planul pentru Capitală să fie mai mare cu 10 la sută față de anul 1976.Deputatul Ion Dincă a arătat că pentru înfăptuirea în economia Capitalei a cerinței formulate de secretarul general al partidului ca actualul cincinal să devină cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice, in toate unitățile economice, cu participarea largă a specialiștilor, institutelor de cercetări și învățămint superior, au fost analizate pînă în prezent 11 000 de tehnologii și produse, rezultînd propuneri și soluții de modernizare a acestora, precum și de inlocuire a 280 produse și tehnologii învechite.După ce a evidențiat grija ce se acordă și in anul ce vine ridicării nivelului de trai al populației Capitalei — repartizarea a 2,3 miliarde lei pentru cerințele învățămintului, sănătății publice, culturii, construirea a 36 500 apartamente, cu 6 500 mai mult față de prevederile cincinalului, a 60 000 mp spații comerciale, noi locuri în creșe și grădinițe, în cămine pentru nefamiliști, vorbitorul s-a oprit asupra lipsurilor ce se manifestă in activitatea economică, so- cial-culturală, indicînd măsurile ce vor fi luate pentru înlăturarea lor.Parametrii sintetici ai planului pentru anul viitor, a spus deputa- 
tuI Neculai Agachi, răsPund cerințelor și exigențelor dezvoltării economico-sociale accelerate a țârii în condițiile revoluției tehnico-știin- țifice, ale afirmării tot mai depline a României socialiste în diviziunea mondială a muncii. Totodată, ei re

flectă numeroasele acțiuni inițiate, fundamentate și organizate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind folosirea la un nivel superior a resurselor materiale și umane din economie, spiritul mobilizator, plin de inițiative, creativitate și muncă neobosită a conducerii noastre.Arătînd că proiectul planului și al bugetului pe anul 1977 creează pentru metalurgie toate condițiile pentru dezvoltarea și diversificarea in ritm accelerat a producției de metal, ministrul metalurgiei a precizat că producția globală crește in ritm de 11 la sută, producția de cocs cu 20 la sută, producția de laminate finite feroase cu peste 15 la sută, producția de laminate finite neferoase cu 18 la sută. Sarcini deosebite revin și in domeniul diversificării producției, creșterii valorii metalului, reducerii cheltuielilor materiale de producție.Planul cuprinde în elementele sale sarcina stabilită de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca în 1977 să se realizeze nivelurile consumurilor specifice prevăzute pentru sfîrșitul cincinalului. Aceste sarcini, a spus vorbitorul, cu profund caracter economic, impun să revedem în totalitate programele noastre privind realizarea consumurilor specifice, impun să accelerăm programele de cercetare și introducere a unor noi tehnologii.Referindu-se la programul de investiții din această ramură, vorbitorul a menționat că se impune să se acționeze mult mai eficient pentru asigurarea condițiilor de începere a obiectivelor, de asigurare Ia timp a documentațiilor și mai ales de asigurare a utilajelor din țară și import. In acest context, el a arătat că se impun măsuri mult mai concrete, urmărirea permanentă, cu insistență, a realizării programului de livrare a utilajelor pentru investiții de către uzinele constructoare de mașini proprii, in primul rînd. și ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.în prezent, în spiritul indicațiilor 

tovarășului Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — acționăm cu largi colective pentru realizarea sarcinii de economisire a materialelor feroase, a cimentului, de valorificare a suprafețelor disponibile, de stabilire a unor soluții constructive care să accelereze ritmul de realizare a lucrărilor de investiții.în încheiere, deputatul a arătat că deși ansamblul sarcinilor din 1977 pentru metalurgie are un caracter puternic mobilizator, consideră că există reale condiții ca acestea să fie abordate cu totală încredere, că măsurile stabilite de conducerea partidului pentru metalurgie in domeniul creșterii siguranței și a timpului de funcțiune a instalațiilor, perfecționarea activității de întreținere, imbunătățirea formei organizatorice la unele centrale și ministere sînt, de asemenea, factori deosebit de importanți, care vor contribui la îndeplinirea sarcinilor pe anul 1977.în ansamblul politicii de industrializare socialistă a țării, a spus depu- tatui Adrian Stoica, prevede- rile dezvoltării în continuare, în ritm intens, a petrochimiei conferă acesteia un loc prioritar în cadrul dezvoltării industriei chimice, unitățile Centralei industriale de rafinării și petrochimie urmînd să realizeze, fată de anul 1976, un însemnat spor la producția industrială. Este edificator faptul că peste 74 la sută din creșterea prevăzută se va realiza prin valorificarea la un grad superior a materiilor prime de bază și utilizarea intensivă a capacităților de produc-' ție existente. Acest spor se va asigura. totodată, in condițiile modernizării tehnologiilor existente, mecanizării și automatizării producției, ceea ce va conduce la ridicarea substanțială a productivității muncii, Ia reducerea prețului de cost. Paralel cu preocupările pentru o mai bună valorificare a țițeiului, se vor intensifica acțiunile pentru asimilarea a peste 49 produse noi. Pentru adin- cirea prelucrării țițeiului și dezvoltarea prioritară a petrochimiei, pro

gramul de investiții pe anul 1977 prevede fonduri de investiții de peste 9 miliarde lei, care vor asigura punerea in funcțiune a 27 obiective de mare importanță economică și începerea executării a încă 18 obiective, în acest context, vorbitorul a arătat că indicațiile secretarului general al partidului privind construirea unor noi instalații de mare complexitate și tehnicitate in cadrul platformelor petrochimice existente, prin folosirea completă a spațiilor de producție și limitarea suprafețelor de construcție. se materializează in dezvoltarea unor combinate aflate in funcțiune.în încheiere, vorbitorul a arătat ct pentru îndeplinirea încă din primele zile ale anului 1977 a sarcinilor de plan, in toate unitățile centralei au fost elaborate programe concrete de măsuri și a exprimat, in numele tuturor lucrătorilor din industria petrochimică, ferma hotărîre de a-șl consacra toată puterea de muncă ți priceperea pentru îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor prevăzute in proiectul planului supus aprobării marelui forum al țării.Relevînd faptul că proiectul planului pe anul 1977 este rodul unei laborioase activități creatoare, depusă sub directa îndrumare a conducerii de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, deputatul Gheorghe Pană a «*1*»*»*  că ritmul de 10,5 la sută fixat dezvoltării producției globale industriale. accentuarea caracterului intensiv al agriculturii, nivelurile prevăzute pentru sporirea producției de bunuri de consum, promovarea cuceririlor științei și tehnicii, precum și amplul volum de investiții economice și sociale necesită preocupări sporite pentru valorificarea cu maximă eficiență a întregului potențial material și uman existent în toate ramurile și sectoarele economiei.După ce s-a referit la sarcinile e« revin organizațiilor sindicale în uni-
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
mai cu seamă la țesături, confecții și tricotaje, și trebuie acționat cu fermitate pentru lichidarea acestei stări de lucruri.In domeniul confecțiilor și tricotajelor, vom trece din anul viitor la aprovizionarea Capitalei cu confecții, tricotaje și încălțăminte realizate în București, lichidîndu-se situația actuală cînd Capitala este aprovizionată cu produse din alte județe.Lipsuri serioase se manifestă, de asemenea, în producția de mobilă. Producem, din păcate, mobilă ce nu corespunde pe deplin cerințelor oamenilor muncii, dimensiunilor locuințelor pe care le realizăm. S-a stabilit să se elaboreze rapid noi proiecte de mobilă, ținîndu-se seama de mărimea încăperilor pe care le construim. E necesară o largă diversificare a mobilei atit ca stil, cît și ca mărime. Să asigurăm și limite maxime de prețuri la mobilă ca și în alte domenii. Industria de stat să asigure cea mai mare parte a mobilei pentru populație. Totodată, să crească a- portul cooperației și industriei locale, care trebuie să producă mobilă la comandă, după dorința cetățenilor.Comitetul Politic Executiv a acționat și se gîndește să acționeze cu toată hotărîrea pentru realizarea în viață a prevederilor planului cincinal, a hotărîrilor Congresului al XI-lea. Se impune ca fiecare comitet județean, fiecare minister să înțeleagă că nu e suficient să vorbim în general despre aceste probleme, ci să concretizeze tot ce trebuie să producem, cu ce preț și pentru cine. Să obținem o schimbare radicală a concepției celor care lucrează în acest domeniu. Am creat un Consiliu de bunuri de consum ; avem, de asemenea, un Consiliu al aprovizionării. N-am putea spune că ducem lipsă 
de consilii și organisme ; aceste organisme — atît cele de îndrumare, cît și cele productive — trebuie să-și îndeplinească rolul, să se consfătuiască cu oamenii muncii, cu cetățenii, să acționeze ferm pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid. Vom judeca activitatea fiecăruia nu după declarații, ci după realizarea producției în concordanță cu planul, cu cerințele populației. Se impune ca ministerele productive, Ministerul Comerțului Interior, cooperația, consiliile populare să ia măsuri serioase pentru mai buna organizare a activității de comerț, introducînd ordine și disciplină în acest sector, asigurînd un comerț civilizat. Trebuie să aplicăm și aici un nou sistem de retribuție, legat exclusiv de vînzare. Să nu mai existe venit garantat pentru cei care nu-și fac datoria, care nu-i servesc în mod corespunzător pe cetățeni ! Trebuie să lichidăm concepția că statul trebuie să plătească retribuția în orice condiții ! Și în comerț trebuie să legăm nemijlocit retribuirea lucrătorilor — începînd cu directorul — 
de felul în care se realizează vîn- zările, de servirea civilizată, corectă a cetățenilor. Iată unele din problemele care se pun cu toată seriozitatea în comerțul nostru ! 
(Aplauze puternice). Trebuie să 

recunoaștem că în această privință există lipsuri serioase. Tovarășii care lucrează în acest domeniu trebuie să acționeze cu energie pentru a introduce ordine și disciplină în comerț.Este necesar să luăm măsuri ca, odată cu realizarea în bune condiții a marelui volum de construcții de care am vorbit, să asigurăm și un finisaj mai bun construcțiilor. Sînt lipsuri serioase în această privință și se impune ca atît Comitetul pentru consiliile populare, cît și consiliile populare județene, care răspund nemijlocit de realizarea construcțiilor, să acționeze cu mai multă hotărîre, atît pentru realizarea la timp a întregului volum de locuințe, cît și pentru finisarea lor în bune condiții, lichidînd stările negative pe care le mai întîlnim astăzi în construcția de locuințe.în cursul anului viitor va trebui să se acționeze mai hotărit pentru îmbunătățirea organizării asistenței sanitare, pentru lichidarea spiritului negustoresc care își face loc în acest domeniu. De asemenea, trebuie luate măsuri hotă- rîte pentru mai buna organizare a odihnei oamenilor muncii.în general, organele de partid, de stat și obștești trebuie să se preocupe mai mult de soluționarea, în conformitate cu legile țării și cu prevederile planului, a problemelor privind condițiile de muncă și viață ale oamenilor muncii, ale tuturor constructorilor socialismului din România.în cadrul plenarei am discutat trecerea, treptată, la săptămîna de lucru redusă. Avem în vedere — după Cum ați reținut din propunerile prezentate — să trecem încă din 1977 la experimentarea acestor măsuri și să le supunem discutării și aprobării Conferinței Naționale a partidului. Ținînd seama de problemele deosebite pe care le ridică această importantă acțiune, am a- juns la concluzia să o realizăm în mod treptat, finalizînd-o în prima parte a cincinalului viitor. Avem în vedere — și cred că plenara și Conferința Națională vor fi ' de acord și că oamenii muncii, în dezbateri, vor aprecia aceste propuneri — să începem cu sectoarele unde lucrează un număr mai mare de femei.Pentru realizarea reducerii săp- tămîniî de lucru se impune să a- sigurăm creșterea mai susținută a productivității muncii, luînd măsuri de mecanizare, automatizare și organizare mai bună a producției și muncii. Numai atunci cînd vor fi asigurate aceste condiții vom putea trece la reducerea săp- tămînii de lucru. în cadrul unei ramuri, întreprinderile care nu vor realiza condițiile respective nu vor putea trece la regimul de lucru redus. Este vorba deci să discutăm aceste probleme nu pe ramuri, ci pe fiecare unitate în parte, astfel ca trecerea la săptămîna de lucru redusă să nu afecteze veniturile — ci să le mențină la nivelul prevăzut în plan, asigurînd, totodată, și creșterea producției. Iată de ce ministerele, comitetele județene de partid trebuie să acționeze cu toată răspunderea, să 

stabilească măsurile necesare In vederea creării condițiilor pentru realizarea acestor obiective.O altă problemă importantă dezbătută de plenară este introducerea unui nou regim de impozit. După cum ați reținut, se prevede ca retribuția oamenilor muncii să se calculeze fără impozit, ur- mărindu-se păstrarea actualului raport între retribuția minimă și maximă. în locul impozitului pe retribuție plătit de fiecare om al muncii, se va introduce impozitul pe retribuție plătit de întreprinderi și instituții. Acest nou sistem urmează să se aplice și în sectorul cooperației meșteșugărești și în cooperativele agricole de producție. în acest fel, fiecare om al muncii va ști mai bine cît primește pentru munca depusă, simplifi- cîndu-se totodată operațiunile de calcul.în ce privește agricultura, se are în vedere ca în locul actualului impozit pe venit, care este foarte complicat, să se introducă impozitul pe suprafață, pe hectar. După părerea Comitetului Politic Executiv, aceasta va stimula producția agricolă. Aceste măsuri se înscriu în cadrul preocupărilor privind perfecționarea sistemului financiar, îmbunătățirea întregii noastre activități economice. Măsurile privind impozitul urmează să fie supuse discuției publice și prezentate Conferinței Naționale ce va avea loc anul viitor.Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central a dezbătut, de asemenea, programul de măsuri privind aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului e- ducației politice și al culturii socialiste în domeniul ideologic și cul- tural-educativ. Parte integrantă din Programul partidului, activitatea ideologică, politico-educativă și culturală reprezintă un factor de importanță deosebită în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în înaintarea României spre comunism.Este știut că societatea noastră se găsește într-o perioadă de profunde transformări structurale ; se schimbă radical structura de clasă, se modifică repartizarea forței de muncă in industrie și agricultură prin creșterea rapidă a celor ocupați în munca industrială și alte sectoare neagricole și prin reducerea, pînă în 1990, la circa 12—15 la sută a forței de muncă din agricultură. Este evident că a- ceste schimbări rapide în structura socială a țării pun probleme deosebite în ce privește formarea cadrelor, educația politică a oamenilor, ridicarea nivelului lor de cultură. Iată de ce problemele poli- tico-ideologice, educative cuprind — așa cum s-a menționat și la Congresul al XI-lea și la Congresul educației politice și al culturii socialiste — întreaga complexitate a acestei activități, iar soluționarea lor cere o preocupare permanentă.întreaga noastră activitate in acest domeniu se bazează pe con

cepția revoluționară materialist- dialectică și istorică despre natură și societatea omenească ; pornim de la faptul că dezvoltarea forțelor de producție dinamizează dezvoltarea socială, progresul general al omenirii. în acest cadru munca productivă, utilă, pentru sporirea bunurilor materiale, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, creșterea continuă a avuției naționale constituie baza întregului progres economic și social. Iată de ce fiecare cetățean trebuie să depună o muncă socială utilă în domeniul producției bunurilor materiale, cît și în domeniul științei, culturii, în alte domenii de activitate necesare societății noastre socialiste.Așa cum am menționat și în alte împrejurări, formăm omul pentru muncă și prin muncă. De aceea, trebuie să luăm toate măsurile pentru ca în societatea noastră nimeni să nu poată trăi fără muncă, fără o activitate utilă colectivității. De aici decurg concluziile și hotărîrile Congresului al XI-lea și Congresului educației politice și al culturii socialiste de a pune la baza întregii activități educative și culturale educarea oamenilor, a tinerei generații, în spiritul dragostei față de muncă — astfel ca fiecare cetățean să poată desfășura o activitate utilă societății — in spiritul devotamentului față de patrie, față de popor, față de partid, față de cauza socialismului și comunismului. în această concepție, festivalul „Cîntarea României11 trebuie să devină o manifestare a muncii și creației libere a poporului nostru, stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient viitorul luminos — comunismul.în această privință, organizațiile de partid, organizațiile obștești, organismele de stat care au un rol în domeniul educației — și sînt foarte multe — trebuie să-și restructureze întreaga activitate, în conformitate cu programul prezentat plenarei, să-și organizeze munca în vederea realizării în întregime a măsurilor prevăzute, în scopul formării omului nou.Stimați tovarăși,După cum am menționat 1a început, plenara este chemată să a- dopte hotăriri care au drept scop să asigure crearea premiselor necesare realizării în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului a] XI-lea. Este evident că trebuie să stabilim măsuri concrete pentru fiecare ramură și subramură, pentru a asigura an de an, lună de lună, zi de zi, realizarea tuturor prevederilor cincinalului. Trebuie să facem totul ca la sfîrșitul cincinalului să ne prezentăm cu realizarea planului la toți indicatorii, la toate produsele necesare dezvoltării societății noastre. Dacă pe parcurs)va apărea necesitatea de a aduce unele modificări, acestea vor putea fi făcute numai de organele de partid și de stat care au a- doptat hotărîrile respective. Nimeni nu are dreptul și nu poate să reducă sau să elimine din plan realizarea unor sarcini, indiferent 

în ce domeniu de activitate ! Trebuie să fie clar că orice nereali- zare a sarcinilor de plan, dintr-o lună, dintr-un an, se adaugă în mod obligatoriu la sarcinile lunii, trimestrului, semestrului sau anului viitor. Ca să fiu mai bine înțeles, voi arăta că ceea ce nu s-a realizat pe sortimente — nu ca producție globală valorică — în a- cest an rămîne ca sarcină obligatorie ce se adaugă în planul pe anul viitor pe care întreprinderile și ministerele respective trebuie să-l realizeze. Chiar dacă întreprinderea a realizat valoric planul, dar n-a realizat sortimentele de care economia are nevoie, planul se consideră nerealizat și diferența se adaugă în anul următor. Așa trebuie înțeles planul cincinal. Nimeni să nu-și închipuie că ceea ce n-a realizat va fi scos din plan.Avem în vedere deci nu numai realizarea valorică, ci, în primul rînd, realizarea fizică a producției stabilite, a produselor de care societatea are nevoie. Dacă am stabilit că avem nevoie de 10 milioane tone de huilă, planul va fi considerat realizat cînd se vor livra cele 10 milioane de tone de huilă. Orice nerealizare înseamnă nerealizarea planului. Dacă trebuie să se livreze 4 milioane de tone de îngrășăminte de azot, planul va fi considerat realizat cînd se vor livra aceste 4 milioane' de tone de azot. La fel se pune problema și în privința metalului, planul trebuind să fie realizat nu global, ci în profilele stabilite și de calitățile prevăzute. Am dat aceste exemple pentru a se înțelege bine cum trebuie să acționăm în îndeplinirea planului.Am lăsat mai la sfîrșit problemele comerțului exterior. Ați ascultat aici, din cele spuse de tovarășul Pățan, cum s-au realizat, în acest an, sarcinile din acest domeniu de activitate. Avem, desigur, unele rezultate bune, dar sînt și rămîneri în urmă foarte serioase. . Este necesar să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura realizarea în întregime a sarcinilor de comerț exterior, atît în ce privește exportul — în primul rînd în ce privește exportul — cît și în ce privește importul. Este de înțeles că, în condițiile în care importăm materii prime pentru diferite sectoare, realizarea importurilor la timp și în bune condiții este o problemă esențială. Tot atît de necesar este însă să se înțeleagă faptul că realizarea exportului determină crearea condițiilor pentru asigurarea importurilor di care avem nevoie. în această privință este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior să-și îndeplinească mai bine atribuțiile prevăzute in legile țării, coordonînd desfășurarea unitară a întregii activități de comerț exterior. Ministerul trebuie să exercite nu numai control, ci să desfășoare o activitate directă cu ministerele, cu organismele de comerț exterior — chiar dacă a- cestea sînt în dublă subordonare — în vederea asigurării în întregime a exportului și a importurilor de care avem nevoie.

Desigur, în această privință ministerele au, fiecare, răspunderile lor. Nu vreau în nici un fel să diminuez rolul și răspunderea ministerelor sau să fac pe cineva să creadă că va putea să se justifice pentru nerealizarea sarcinilor ce îi revin. Dar aceasta nu micșorează răspunderea Ministerului Comerțului Exterior. Am impresia că, din păcate, se mai încearcă astfel de justificări, unii aruncînd vina pe alții. Unul arată cu degetul spre altul : Comerțul exterior spre ministere, iar ministerele spre Comerțul exterior.Trebuie să unim eforturile tuturor pentru a asigura realizarea in întregime a sarcinilor în acest domeniu ! Avem un plan clar in această privință. Fără realizarea acestui plan nu vom putea asigura condițiile pentru realizarea cincinalului. Trebuie să asigurăm contracte de lungă durată cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu celelalte țări, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. Trebuie să exportăm pentru a putea importa, în mod corespunzător, ceea ce avem nevoie, pentru a crea condiții de desfășurare normală a producției. Este necesar să acordăm mai multă atenție problemelor cooperării în producție, atît cu țările socialiste, cît și cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, al planului cincinal.Nerealizarea unor importuri ne-a creat o serie de greutăți în producție, iar nerealizarea unor exporturi a deteripinat nerealizarea importurilor. lată de ce ministerele trebuie să înțeleagă că comerțul exterior nu e o problemă secundară. Sînt ministere unde circa 30—40 la sută din producție este destinată exportului. Aceasta este o problemă esențială pentru activitatea lor, că? reia trebuie să-i acorde toată atenția. Trebuie să se stabilească din prima zi a anului măsurile necesare pentru realizarea în cele mai bune condiții a activității de comerț exterior. Nu vreau să mă refer la problemele ridicate aici. Numai în parte au dreptate tovarășii care invocă lipsa de contracte. Nu pot să însușesc pe deplin cele spuse de mai mulți tovarăși aici și din care se desprinde că nu înțeleg propria lor răspundere, problemele care depind de ei în desfășurarea normală a comerțului exterior.Este necesar să înțelegem că pentru a putea vinde trebuie să producem la timp, de bună calitate. Numai așa ne vom crea condiții pentru a putea importa. Nu vom mai admite să se realizeze importuri care să dezechilibreze balanța comercială și de plăți ! în acest an, probabil, vom realiza un echilibru al balanței comerciale. Vom realiza oarecum programul pe care ni l-am propus și, după cum ați reținut din plan, dorim să accentuăm, în anul viitor, atît echilibrul balanței comerciale, cît și pe cel al balanței de plăți, astfel ca la sfîrșitul cincinalului să realizăm 

obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea. De aceea insist încă o dată asupra necesității ca ministerele, comitetele județene de partid, care dispun de comisii speciale pentru comerț exterior, toate organismele economice de sinteză să acționeze cu mai multă răspundere, urmărind zilnic realizarea programului de export.Acestea au fost cele cîteva probleme la care am vrut să mă refer pe marginea documentelor dezbătute astăzi în plenara noastră.în încheiere, aș dori să subliniez necesitatea de a acționa în așa fel îneît organele și organizațiile de partid să joace un rol tot mai important în realizarea sarcinilor mari ce le revin în noul cincinal. Să asigurăm creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate — în sensul preocupării pentru soluționarea la timp, operativ, a problemelor multiple pe care Ie impune conducerea societății noastre în plină dezvoltare. Să acționăm, în continuare, cu toată fermitatea, pentru perfecționarea muncii organelor noastre de stat, pentru democratizarea activității tuturor sectoarelor, pentru adîncirea muncii colective, a răspunderii organelor colective, pentru întărirea legăturilor lor cu masele populare, pentru participarea activă a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor patriei noastre la soluționarea problemelor care privesc dezvoltarea economico-so- cială și, mai cu seamă, a problemelor legate de dezvoltarea orașelor și satelor, de ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Acționînd concret pentru soluționarea problemelor, asigurînd îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, ne îndeplinim răspunderea pe care o avem în fața poporului nostru și, totodată, aducem o contribuție importantă la cauza socialismului, a colaborării internaționale, a păcii în lume. Pînă la urmă, noi aici, în România, putem acționa direct, ne putem asuma răspunderea pentru felul cum construim socialismul, asigurînd dezvoltarea, înflorirea țării noastre și contribuind la creșterea prestigiului socialismului în lume. Fiind partid de guvernă- mînt, avem posibilitatea să demonstrăm în practică, la noi acasă, superioritatea socialismului, forța creatoare a clasei muncitoare, a poporului stăpîn pe destinele sale. în felul acesta contribuim la victoria cauzei generale a socialismului, la întărirea solidarității internaționale a forțelor progresului și păcii. (Aplauze puternice).Cu aceasta aș dori să închei. A- dresez organizațiilor de partid, întregului nostru popor, tuturor oamenilor muncii, în numele Comitetului Central, urarea de a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile pe anul viitor. (întreaga asistență, în picioare, aplaudă îndelung și puternic).

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALErea eforturilor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului de stat pe anul ce urmează, vorbitorul a relevat necesitatea de a se acționa cu și mai multă hotărîre pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, perfecționarea și modernizarea mașinilor și proceselor tehnologice, mecanizarea lucrărilor, introducerea largă in producție a cuceririlor științei și tehnicii.Considerăm, a spus vorbitorul, că este de datoria noastră să folosim mai intens și să diversificăm formele muncii politice și cultural-educative de influențare a conștiinței fiecărui muncitor, inginer, tehnician, maistru pentru a-și mări aportul la găsirea și aplicarea de noi soluții de creștere a producției, a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de sporire a eficienței economice.Prin mijloacele politice de care dispunem, vom acționa cu consecvență pentru a explica muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor căile practice de scădere a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, de valorificare a deșeurilor. de înlăturare a oricăror forme de risipă, incit preocuparea pentru realizarea de economii să capete un caracter cu adevărat de masă.Ținînd seama de însemnătatea asigurării forței de muncă, de faptul că anul viitor vor trebui pregătiți la nivelul tehnicii moderne aproape 290 000 de muncitori, organizațiile sindicale sînt angajate, alături de ceilalți factori răspunzători, in acțiunea de recrutare, formare și perfecționare a cadrelor, de organizare a practicii și de integrare rapidă in producție a tinerilor lucrători, de utilizare rațională a forței de muncă.Referindu-se la investițiile prevăzute pentru anul 1977, vorbitorul a subliniat însemnătatea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu de a ' se stabili măsuri concrete pentru folosirea unor soluții mai eficiente in proiectarea și construcția noilor o- biective, măsuri care să asigure reducerea cu circa 30 la sută a valorii 

lucrărilor și a consumurilor materiale, acțiune in urma căreia se vor putea construi, suplimentat, în acest cincinal, circa 160 000 apartamente.Arătind în încheiere că planul pe 1977 prevede creșterea venitului național cu 11,3 la sută, creștere ce depășește limita maximă prevăzută pentru actualul cincinal, vorbitorul a subliniat că majorarea retribuției medii cu 6,3 la suta, realizarea în plus a 40 000 de apartamente, dezvoltarea producției bunurilor de consum, sporirea volumului desfacerilor de mărfuri și a prestărilOD de servicii, ca și programul privind aprovizionarea populației cu produse agro- alimentare și bunuri industriale de consum impun sindicatelor acțiuni hotărite pentru a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea tuturor măsurilor pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc, a întregii politici sociale a partidului și statului nostru.Arătînd că în condițiile revoluției tehnico-științifice un aport hotăritor în rezolvarea unor importante probleme ale dezvoltării economico-so- ciale trebuie să aducă cercetarea și proiectarea, deputatul COStifl
dulescu a informat că in Institutul de cercetări și proiectări „Elec- troputere1* au fost inițiate analize și măsuri cu caracter imediat, pentru traducerea cu hotărîre in viață a acțiunilor privind reconsiderarea generală a planurilor de cercetare-proiec- tare, precum și a modului mai eficient și operativ de realizare a obiectivelor.Pe linia eforturilor depuse în ultimii ani pentru asimilarea de produse noi, superioare, și introducerea unor procese tehnologice eficiente, in urma indicațiilor trasate de către secretarul general al partidului cu oca- , zia vizitei la „Electroputere11 în septembrie 1975 — a spus el — institutul nostru și-a jalonat activitatea spre atingerea unor obiective majore, în cadrul unui program recent dinamizat și îmbunătățit prin prisma ce

lor stabilite la consfătuirea de lucru cu cercetătorii și proiectanții.După ce a reliefat preocupările existente în institut in vederea traducerii in viață a obiectivelor majore ce stau in fața cercetătorilor și proiectanților. vorbitorul a arătat : Pentru realizarea acestor obiective avem încă multe probleme de soluționat. trebuie să muncim mai bine. Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că cercetătorii și proiectanții craioveni sînt hotărîți să acționeze cu toată dăruirea pentru realizarea exemplară a sarcinilor, la nivelul celor mai pretențioase exigențe ale accentuării laturilor calitative ale dezvoltării, ale afirmării tot mai depline a României în circuitul mondial de valori.Referindu-se la unele probleme actuale ale comerțului interior, deputata Eleonora Cojocaru 8 subliniat că acestui sector îi revin sarcini sporite în vederea asigurării bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și industriale.In acest context, ea a arătat că planurile inițiale au fost îmbunătățite. prevăzîndu-se o creștere substanțială a volumului desfacerilor la principalele produse alimentare și industriale.în condițiile creșterii importante a volumului desfacerilor de mărfuri industriale și alimentare — a spus vorbitoarea — organizațiile comerciale vor manifesta mai multă exigență în procesul de contractare și recepțio- nare a mărfurilor de Ia Întreprinderile producătoare, in scopul unei satisfaceri cît mai depline a cerințelor justificate ale populației. în alimentația publică, sector in care s-au manifestat o serie de neajunsuri, se acționează ferm pentru îmbunătățirea structurii rețelei și diversificarea ei, creșterea calității preparatelor, gospodărirea eficientă și în condiții de maximă igienă a unităților, servirea atentă, corectă și promptă a populației.

Sintem preocupați, a spus in Încheiere deputata, de înlăturarea lipsurilor ce se mai manifestă în organizarea rețelei comerciale, de introducerea metodelor moderne civilizate de comerț. In acest scop, ministerul, consiliile oamenilor muncii din întreprinderile județene și unități vor lua măsuri ferme de întărire a ordinii și disciplinei, de combatere a oricăror atitudini necorespunzătoare, lipsite de solicitudine, din partea unor lucrători din comerț.Din studiul celor două proiecte de legi — a spus deputatul |_UdOViC FdZCkaS — 8e remarcft *n mod deosebit grija conducerii superioare de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de dezvoltarea în continuare. în ritm intens, a tuturor ramurilor economiei, a tuturor județelor țării. O permanență a planurilor noastre a- nuale și cincinale, care este caracteristică și proiectelor de legi aflate in dezbatere, o constituie asigurarea tuturor condițiilor materiale și spirituale pentru o dezvoltare ritmică, susținută, armonioasă a tuturor zonelor și județelor patriei noastre. Cu un sentiment de adincă mîndrie patriotică, ce animă pe toți oamenii muncii români și maghiari din județul nostru, doresc să relev că, asemenea întregii noastre patrii, așezările harghitene cunosc, an de an, un ritm de dezvoltare multilaterala, fără precedent în istoria lor. In continuare. el a arătat că amplul program de investiții prevăzut in județul Harghita pentru perioada 1976 — 1980, în volum de aproape 9 miliarde lei. asigură, prin punerea în funcțiune a 55 noi capacități și dezvoltări. realizarea, la sfirșitul cincinalului actual, a unei producții industriale de aproape 12 miliarde lei, construirea unor importante obiective social-culturale, a unui însemnat număr de locuințe.Dintr-un județ in care, încă cu cîțiva ani în urmă, mii de oameni 

erau nevoiți să plece în căutare de lucru în alte zone ale țării, Harghita a ajuns în prezent să asigure condiții de muncă tuturor locuitorilor săi, revenind astăzi peste 310 angajați la mia de locuitori.Profunde transformări s-au produs în viața oamenilor, în condițiile lor de muncă și de trai. O largă rețea de școli și instituții culturale asigură condiții pentru accesul egal al tuturor oamenilor muncii la știință și cultură în limba maternă, educarea lor în spiritul înaltelor idealuri ale societății noastre socialiste.In toamna acestui an — a spus el — populația Harghitei a trăit noi momente importante, pe drumul dezvoltării noastre ascendente, și care se asociază în mod fericit cu recenta vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în județul nostru : începerea producției de tractoare și intrarea orașului Miercurea-Ciuc in rindul orașelor cu institute de învă- țămint superior.In continuare, vorbitorul a arătat că unitățile economice din județ au îndeplinit, la 23 octombrie, sarcinile de plan pe 10 luni, iar in agricultură a fost obținută în acest an o producție bună de cereale, cartofi, plante tehnice, precum și rezultate de seamă în dezvoltarea creșterii animalelor.în încheiere deputatul a spus: Doresc să asigur Marea Adunare Națională de atașamentul neclintit al oamenilor muncii din Harghita față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și să vă încredințăm că. în strînsă unitate frățească, toți oamenii muncii har- ghiteni — români și maghiari — vom • milita cu consecvență și fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor economice și sociale ce ne revin pe anul 1977, pe întregul cincinal, situindu-ne in primele rinduri ale luptei pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al partidului, ale recentei plenare a Comitetului Central, spre binele poporului și în

florirea patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.întreprinderea de mecanică fină din București, făcind parte din unitățile reprezentative din acest domeniu, a beneficiat de importante fonduri de investiții, care permit realizarea în anul 1976 a unui nivel de producție de circa 4 ori mai mare decit in anul 1971 în condițiile dublării productivității muncii, a spus deputatul 
Șerban Teodorescu. De ase’ menea, au luat ființă și se construiesc întreprinderi noi care preiau o parte din nomenclatorul nostru de produse, creînd astfel condiții ca. în paralel cu punerea în funcțiune a unor întreprinderi noi, sub tutela unei întreprinderi existente, să se dea posibilitatea ca în întreprinderea de bază să fie realizate produse de nivel tehnic superior.După ce a precizat că în perioada 1971—1975 s-au asimilat peste 150 produse noi, vorbitorul a arătat că în prezent încă nu sint satisfăcute integral cerințele de diversificare impuse de dezvoltarea industriei. De aceea, programele de măsuri elaborate prevăd ca, paralel cu folosirea integrală a capacităților nou create, să se acționeze mai eficient în direcția modernizării fabricației existente și a accelerării ritmului de asimilare.In continuare au fost reliefate preocupările constante de a spori a- portul Institutului de cercetări și proiectări la crearea de noi produse, de valorificare superioară a materiilor prime, de realizare prin forțe proprii a aparaturii de măsură și control.Arătind în încheiere că modul în care au fost concepute și realizate pregătirile pentru anul 1977 îndreptățesc convingerea că sarcinile de plan pe anul viitor pot fi realizate și depășite, vorbitorul a cerut conducerii ministerului și centralei industriale să respecte termenele de punere în funcțiune sau chiar să devanseze lucrările la noile capacități de producție cu specific de mecanică fină și scule, prevăzute în acest cincinal.

Prin obiectivele înscrise, planul pe 1977 reprezintă o etapă deosebit de importantă in marele proces de înflorire multilaterală a patriei, di nd o expresie elocventă politicii profund umaniste a partidului nostru, care situează statornic in centrul întregii sale activități omul cu nevoile sale, a menționat deputatul ȚfCJțțJH Pop® ansarr|hlul său, planul pe anul viitor marchează continuarea realizării profundelor mutații calitative ce vor avea loc in întreaga noastră societate, ritmurile înalte a- sigurînd și dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților din județul Alba.Județul nostru — a spus el — are de realizat în 1977 o producție industrială mai mare cu aproape 13 la sută decit în acest an, un volum de investiții de aproape 3 miliarde lei și de dat în funcțiune importante o- biective economice și social-culturale, fapt ce ne obligă să ne mobilizăm și mai plenar în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sintem preocupați de a transpune în viață importantele sarcini stabilite de conducerea partidului nostru cu privire la revizuirea proiectelor de execuție a obiectivelor de investiții, găsirea de soluții care să ducă la e- conomii de metal, ciment și lemn. Acordăm, de asemenea, o atenție deosebită modului de folosire a spațiilor de producție și utilajelor, convinși fiind că avem multe rezerve care, utilizate mai judicios, ne permit să obținem producții sporite, cu eficiență economică mai mare.In incheiere, vorbitorul a arătat că toți oamenii muncii din Alba care iși desfășoară activitatea în sectorul industriei lemnului sînt preocupați de .exploatarea rațională a pădurilor, de valorificarea superioară a materialului lemnos, de extinderea utilizării deșeurilor rezultate din operațiunile de exploatare și prelucrare, potrivit prevederilor înscrise în Programul național de conservare fi dezvoltare a fondului forestier.
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Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
Planului national unic de dezvoltare economico-socialâ

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României la proiectele de legi

a Republicii Socialiste România pe anul 1977
Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1977.Proiectul de plan, elaborat în concordanță cu istoricele hotă- riri ale Congresului al XI-lea, cu prevederile celui de-al șaselea cincinal, a fost îmbunătățit în lumina sarcinilor și orientărilor fundamentale stabilite de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentele consfătuiri de lucru în domeniul proiectării și construcțiilor industriale. al cercetării științifice și proiectării tehnologice. Doresc să subliniez că întreaga activitate de elaborare a planului s-a desfășurat și de această dată sub îndrumarea directă a tovarășului secretar general, care a examinat problemele planului cu fiecare minister, ne-a dat indicații și a stabilit măsuri pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție, folosirea la maximum a spațiilor existente, utilizarea judicioasă a bazei materiale, perfecționarea structurii producției; a orientat lucrările de plan spre o îmbunătățire radicală a concepției de realizare a investițiilor prin adoptarea unor soluții constructive eficiente cu consumuri materiale și cheltuieli minime. O deosebită însemnătate în construcția planului reprezintă indicațiile date pentru promovarea progresului tehnic în economie, participarea sporită a concepției proprii la soluționarea problemelor de bază ale dezvoltării social-eco- nomice, aplicarea rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice. Proiectul de plan reflectă trăsăturile constante ale politicii partidului nostru prin accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării, amplificarea relațiilor economice externe și sporirea eficienței acestora, asigurarea progresului continuu al condițiilor de viață și de civilizație ale îhtregului nostru popor. Prevederile de plan țin ___ r r___seama de rezultatele pozitive j-țte pentru iriga! cu cate tem demaraț^incina)jj|r ,'jț^(..k>r •țthnice,- exe. in acest an. producția industria- -piară a lucrărtloi lă crește cu peste 11 la sută față de 1975, iar în agricultură se poate aprecia că avem cea mai bună recoltă din istoria țârii noastre, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara de ieri.Proiectul planului pe anul 1977 detaliază și concretizează planul cincinal și asigură condiții pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. După cum ați putut constata din examinarea proiectului de lege, se prevăd ritmuri înalte de creștere a producției materiale, indici superiori de eficiență a acesteia. Venitul național, indicatorul sintetic de măsurare a dezvoltării economice, va fi în 1977 cu 11.3 la sută mai mare decît in 1976.înfăptuirea acestui obiectiv are în vedere, in primul rind, un ritm susținut de creștere a producției industriale — 10,5 la sută — în condițiile modernizării accelerate a structurii, producției, prin sporirea în continuare a ponderii ramurilor și sectoarelor de vîrf din metalurgie, construcția de mașini și industria chimică.In siderurgie, producția de oțel va ajunge la 11.7 milioane tone, aproape o dublare față de 1970. Proiectul de plan pune accentul pe diversificarea mult extinsă a sortimentelor de laminate și utilizarea cu maximum de randament a metalului, pro- punîndu-se ca prin . reducerea pierderilor în procesele de turnare și laminare să atingem în cursul anului viitor un coeficient de scoatere în producția de laminate de 85 la sută, față de 77 la sută in 1976. Siderurgia României, pentru care economia face mari eforturi de dotare cu echipament modern, se va situa astfel la nivelul rezultatelor ce se obțin în țările avansate.Aceasta va asigura resursele necesare pentru realizarea in continuare a unei dinamici ridicate la Ministerul Construcțiilor de Mașini, înregistrează sută față de și premisele modernizării ramuri, care trai în strategia noastră economică. Urmează ca prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație și înnoirea producției să se realizeze mașini, utilaje și instalații competitive, cu parametri constructivi și funcționali ridicați, care vor permite ca metalul încorporat în produsele finite să reprezinte 85 la sută din laminatele feroase utilizate.In industria chimică se propune realizarea unei producții cu 13,2 la sută mai mare decît in acest an, dezvoltîndu-se în continuare, cu precădere, petrochimia, care va spori în anul viitor valoarea produselor ce obțin dintr-o tonă de țiței aproape 8 la sută.în industria materialelor construcții urmează să se asigure o producție de 15,1 mii. tone ciment ; se prevede o îmbunătățire substanțială a structurii producției care să răspundă necesităților economiei de materiale ușoare, suple și cu rezistențe sporite, impuse de noile orientări în domeniul țiilor.Tinînd seama de populației, producția

Industriei care o creștere de 14 ia anul 1976, precum pentru extinderea produselor acestei ocupă un loc cen-

secude

construc-cerințele bunurilor

prezentată de tovarășul MIHAI MARINESCU, 
viceprim-ministru al guvernului,

președintele Comitetului de Stat al Planificăriide consum este proiectată să crească cu un ritm de 10.2 la sută, în condițiile accentuate și ridicării a calității în toate sînt prevăzute creștere și de producției, pe lorificări mult sporite a potențialului productiv, a materiilor prime și materialelor. In spiritul hotărîrilor recentei plenare a C.C., avem datoria să acționăm cu exigență in fiecare unitate, în fiecare secție pentru creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, instalațiilor și suprafețelor de producție, organizarea rațională a fluxurilor de producție, îmbunătățirea tehnologiilor, întreținerea corespunzătoare și funcționarea normală a instalațiilor. O atenție deosebită trebuie să acordăm valorificării integrale a potențialului creat prin noile investiții, prin exploatarea la parametrii proiectați a utilajelor și instalațiilor. Rezervele din a- cest domeniu sînt evidențiate de faptul că, dacă în acest an toate capacitățile în funcțiune ar fi lucrat la parametri, am fi obținut o depășire de plan și mai mare — eu circa 8 miliarde lei — peste aceea care se preli- mină în prezent.Proiectul de plan asigură dezvoltarea intensivă și modernizarea în continuare a agriculturii ; sînt prevăzute îmbunătățirea structurii culturilor, sporirea însemnată ‘ a producției de cereale, plante tehnice, legume și fructe, iar în domeniul zootehniei, creșterea efectivelor de animale și realizarea unor randamente superioare. S-au avut în vedere măsuri de gospodărire judicioasă a fondului funciar și a suprafețelor amenajate pentru irigații, a mijloace- ^...L^,‘”'.\Uțicutarca exerfir piară a lucrărilor agricole, îm- de selecție animalelor, gospodări-

îmbogățirii a gamei sortimentale la un nivel superior mărfurilor.ramurile industriei sarcini mari de diversificare a seama unei va-

bunătățirea acțiunii și reproducție a dezvoltarea și buna re a bazei furajere.In domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice sarcinile au fost stabilite în concordanță cu indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea din septembrie, aducîndu-se, pe această bază. îmbunătățiri substanțiale în programele de cercetare și asimilare. Au fost accentuate sarcinile privind valorificarea materiilor prime, combustibililor și resurselor energetice, crearea de noi materiale, mașini și utilaje cu parametri tehnico-constructivi superiori, a- similarea de tehnologii avansate, în 1977 urmind să fie puse in fabricație cel puțin 660 produse noi și reproiectate, din care 490 mașini și utilaje noi. In plan au fost cuprinse termenele întregului ciclu cercetare-proiectare- producție, pornind de la concepția că cercetările vor fi considerate încheiate numai în momentul valorificării lor efective în producție. Pe seama produselor noi și reproiectate de la începutul acestui cincinal se va obține 18,4 la sută din Droduc- ția industrială a ramurilor prelucrătoare.In domeniul investițiilor doresc să subliniez importanta excepțională a indicațiilor date de secretarul general al partidului la consfătuirile cu activul din proiectare și construcții, cu cadrele din cercetare. Reducerea cheltuielilor pentru construcții și sporirea eficienței investițiilor. utilizarea cu maximum de randament a capacităților și spațiilor existente constituie nu numai acțiuni de mare amploare economică ; ele au o profundă semnificație politică, care trebuie să revoluționeze gîndirea noastră, a tuturor, de la cerceta- re-proiectare și pînă la execuție.în spiritul sarcinilor primite, proiectul de plan asigură realizarea capacităților prevăzute cu un volum de construcții mai redus, economisindu-se cantități însemnate de ciment, laminate și alte materiale. Potrivit prevederilor actuale, urmează să se realizeze în 1977 un volum de investiții de 176 mid. lei, cu 16.7 la sută mai mare decît în 1976. Pe această bază vor fi puse în funcțiune 550 capacități principale de producție industriale și agrozootehnice.înfăptuirea acestui vast program de investiții, în contextul orientărilor înnoitoare promovate de conducere, impune concentrarea eforturilor proiectan- ților. constructorilor, furnizorilor de utilaje, beneficiarilor de investiții, pentru executarea e- xemplară a sarcinilor și respectarea riguroasă a termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități, pentru funcționarea lor la parametrii proiectați in perioade cît mai scurte. Subliniez sarcinile deosebite ce revin organelor de avizare a studiilor tehnico-economice, inclusiv Comitetului de Stat al Planificării, care n-a acordat atenția cuvenită aspectelor de eficiență a investițiilor. Sîntem hotărîți să acționăm cu exigență pentru adoptarea soluțiilor care să conducă la reducerea cheltuielilor și a consumurilor materiale, la limitarea strictă a volumelor de construcții. Este necesar să ținem seama de rezervele mari evidențiate în a-

nalizele recent efectuate în 1 200 de întreprinderi, din care a rezultat că există suprafețe bere, de peste 1 mii. mp, care se pot instala noi utilaje și obține o importantă producție suplimentară, cu investiții nime.Proiectul de plan creează diții pentru participarea activă și cu eficiență superioară a țării noastre la diviziunea internațională a muncii. Volumul comerțului exterior urmează să crească cu 15,5 la sută, într-un ritm superior celui prevăzut pentru producția industrială și venitul național. S-au luat în considerare posibilitățile sporite de export ale economiei noastre, capacitatea industriei de a realiza produse cu un grad avansat de prelucrare, într-un sortiment diversificat și de calitate superioară ; în același timp, fondurile prevăzute la import asigură achiziționarea materiilor prime și utilajelor necesare realizării producției și programului de investiții.Prin întreaga i proiectul de plan terea în ritmuri cienței economice.Productivitatea mează să sporească în industrie cu cel puțin 9,2 la sută, iar în construcții-montaj cu 11,8 la sută ; pe seama creșterii productivității muncii se va obține în anul viitor circa 80 Ia sută din sporul producției industriale., Costurile de producție se prevăd să fie reduse. în industrie, cu cel puțin 4 la sută, în mod deosebit prin diminuarea cheltuielilor materiale.Doresc să subliniez că sarcinile privind creșterea productivității muncii și reducerea costurilor sînt minimale. Urmează ca ministerele, centralele, întreprinderile, consiliile populare .să apționeze — peț, baza unor programe concrete de măsuri — pentru valorificarea la maximum a suprafețelor disponibile, reducerea în continuare a cheltuielilor de investiții, scăderea mai accentuată a consumurilor materiale și cheltuielilor de producție, astfel încît să se obțină o creștere accentuată a eficienței întregii activități economice.Laturile calitative ale planului sînt, susținute și de îmbunătățirile aduse modului de planificare. Prin plan au fost ex- tinși indicatorii privind productivitatea muncii în unități naturale ; a crescut în măsură însemnată exprimarea producției fizice în două unități de măsură, care să dimensioneze cantitatea și în același timp să stimuleze folosirea eficientă a produsului respectiv.Proiectul de plan constituie o nouă și elocventă expresie a preocupării constante a partidului nostru de ridicare a bună-

li-pemi-con- mai

sa construcție, asigură creș- înalte a efi-muncii ur-

stării tuturor membrilor societății. Propunerile în domeniul nivelului de trai asigură resursele necesare pentru sporirea veniturilor oamenilor muncii, creșterea volumului și îmbunătățirea structurii vînzărilor de mărfuri și prestărilor de servicii, crearea unor condiții superioare de locuit, dezvoltarea și modernizarea in continuare a bazei materiale a învățâmîntului, culturii și ocrotirii sănătății. Sînt asigurate sumele necesare pentru începerea acțiunii hotărite de Congresul partidului, de majorare a retribuțiilor tarifare, astfel incit retribuția medie a personalului din întreprinderi și instituții va crește, în anul viitor, cu peste 6 la sută. Se prevăd în același timp corecturi la unele prețuri și tarife pentru servicii, in corelație cu cheltuielile de producție, în cadrul indicelui de prețuri planificat, în aceste condiții, se asigură o creștere a retribuției reale de 3,2—3,8 la sută față de anul 1976.Vreau să subliniez că punerea în valoare a suprafețelor disponibile, economiile la investiții au permis să se aloce o sumă importantă pentru dezvoltarea construcției de locuințe, prevă- zindu-se ca in anul viitor să se realizeze 192 mii apartamente, cu 40 mii mai mult decît era stabilit inițial. Aceasta arată că, pe măsură ce vom acționa pentru ieftinirea lucrărilor de construcții, pentru mărirea producției și sporirea eficienței, vom putea crea condiții pentru creșterea mai rapidă a bunăstării întregului popor.Realizarea prevederilor de plan va da tărie și certitudine, în îndeplinirea sarcinilor celui de-al șaselea cincinal, afirmin- du-se cu putere activitatea creatoare a poporului nostru pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Proiectul de plan reflectă cu mare claritate că întreaga politică a- partidului și statului nostru este ferm și consecvent orientată spre creșterea potențialului economic al țării, în condiții de eficiență tot mai înaltă, spre ridicarea continuă a nivelului de, trai.‘ Pentru pregătirea în. cele mai bune condiții și realizarea sarcinilor pe 1977, pentru înfăptuirea întregului plan cincinal, o importanță excepțională are a- plicarea consecventă a concluziilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinse în cuvîntarea la recenta plenară a Comitetului Central. în ce ne privește, lucrătorii din domeniul planificării. împreună cu ministerele, centralele, întreprinderile. cu colectivele de oameni ai muncii vom face tot ce ne stă în putință pentru a Ie aduce la îndeplinire, asigurînd astfel progresul mai rapid al economiei noastre naționale.Cu convingerea fermă că sînt întrunite toate condițiile pentru înfăptuirea prevederilor, vă rog — stimați tovarăși deputați — să învestiți cu putere de lege proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1977.

pentru adoptarea planului și Bugetului de stat
Vă rog să-mi permiteți să-mi îndeplinesc mandatul încredințat de Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României de a prezenta Marii Adunări Naționale coraportul Consiliului Suprem referitor la proiectele de legi privind adoptarea Planului național unic de dezvoltare economică șj socială a țării și a Bugetului de stat pe anul 1977.In conformitate cu stilul de muncă al conducerii superioare de partid, întreaga activitate de fundamentare a strategiei de dezvoltare economico-socială a României in anul 1977 s-a realizat sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general ăl partidului, președintele republicii, care — cu o deosebită competență, dovedind cunoașterea multilatera- . lă a posibilităților și nevoilor de dezvoltare a patriei, a tendințelor care se manifestă pe plan mondial — a stabilit orientările tactice și modalitățile de acțiune în vederea asigurării unei creșteri economice accelerate și la parametri calitativi superiori.Doresc să subliniez și faptul că, pentru definitivarea proiectului de plan pe anul viitor, o însemnătate deosebită au avut-o concluziile prezentate de secretarul general al partidului la consfătuirile de lucru de la Comitetul Central al partidului consacrate activității în domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice, al proiectării și construcțiilor industriale, indicațiile date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județe, aceste orientări fiind incorporate pe deplin in concepția planului.Prevederile de plan pe anul 1977 au fost pe larg dezbătute in secțiunile de specialitate și în plenul Consiliului Suprem.In mod unanim s-a apreciat că aceste prevederi — care conțin îmbunătățirile aduse de către întreprinderi, organe locale de partid și de stat, centrale industriale și ministere — corespund în totalitate obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, asigurînd ritmuri înalte de dezvoltare economică și socială, baza teh- nico-materială necesară îndepli- :"'1: nirii integrale a indicatorilor de plan, o eficiență sporită în toate sectoarele și. pe acest temei, creșterea venitului național, a nivelului de trai al poporului.După cum se cunoaște, o problemă de importanță deosebită pentru anul viitor — înscrisă la loc central în construcția planului pe întregul cincinal — o constituie continuarea fermă a politicii de industrializare, ca factor esențial al progresului multilateral al națiunii noastre socialiste.In consens cu modernizarea structurilor economiei, cu ridicarea potențialului tehnico-ma- terial, cu utilizarea superioară a tuturor resurselor, pentru anul 1977 se prevăd măsuri de creștere în ritm rapid a producției industriale prin dezvoltarea prioritară a domeniilor purtătoare ale tehnicii de vîrf, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, com

prezentat de tovarășul GHEORGHE OPREA, 
vicepreședinte al Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale a Românieibustibililor și energiei, prin fabricarea de produse la nivelul exigențelor contemporane, care să asigure satisfacerea cerințelor economiei noastre și ale pieței mondiale.Orientările și soluțiile adoptate, dimensiunile sarcinilor care revin industriei in anul 1977 impun — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul plenarei de ieri a Comitetului Central — preocupări mai insistente pe linia mobilizării tuturor resurselor interne de capacitate tehnică și organizatorică, a exploatării la parametrii proiectați a utilajelor și instalațiilor, organizării raționale a fluxurilor tehnologice. în direcția mai bunei planificări și organizări a procesului de aprovizionare tehnico-materială, in vederea realizării ritmice a planului, evitării stagnărilor și salturilor în producție.Trebuie să se ia măsuri ho- tărîte pentru îmbunătățirea calității tuturor produselor și interzicerea derogărilor de la calitate, astfel încît pe poarta întreprinderilor să nu fie expediate produse care să nu corespundă exigențelor beneficiarilor.In acest context se subliniază, de asemenea, necesitatea intensificării preocupărilor în direcția perfecționării organizării producției și a muncii, a introducerii pe scară largă a mecanizării și automatizării proceselor de producție, elaborării de tehnologii noi și a modernizării celor existente, extinderii acțiunii de policalificare a muncitorilor și de servire a mal multor mașini în vederea creșterii productivității muncii orare, cu atît mai mult cu cit trebuie să asigurăm toate condițiile trecerii, începînd cu anul 1977, la reducerea duratei săp- tăminii de lucru.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale consideră că prevederile proiectului de plan pe anul 1977 in agricultură sînt în concordanță cu resursele existente in acest sector, cu necesitățile aprovizionării industriei cu materii prime și a populației cu produse agroalimentare.în scopul realizării obiectivelor prevăzute, se consideră necesare acțiuni mai energice în direcția folosirii eficiente a fondurilor destinate lărgirii și modernizării bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, pentru îndeplinirea integrală a programelor privind dezvoltarea zootehniei, pomiculturii, legumicultura, pentru efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole și organizarea mai bună a activității in sectorul creșterii animalelor.în domeniul investițiilor, proiectul Planului național unic pe 1977, prin dimensiunile și structura sa, răspunde pe deplin ce

rințelor dezvoltării accelerate a economiei, menținerii unei rate inalte de acumulare.Beneficiem în acest domeniu de indicații și sarcini deosebit de importante, date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru consacrată activității în domeniul proiectării și al construcțiilor industriale, sintetizate în hotărîrea, adoptată ieri în plenară, privind îmbunătățirea activității de investiții, cercetare și inginerie tehnologică.Se consideră necesar să se treacă cu toată hotărîrea la îmbunătățirea radicală a activității în construcții, luînd măsuri pentru gospodărirea judicioasă a materialelor, asigurîndu-se reducerea cu cel puțin 30 la sută a volumului de construcții-mon- taj prin diminuarea consumurilor de metal, ciment, lemn și a altor materiale deficitare, pentru evitarea supradimensionărilor și a exceselor arhitecturale.Așa cum sublinia secretarul general al partidului in cadrul plenarei, este necesar să se pună accentul principal pe aplicarea unor tehnologii superioare, care să conducă la creșterea eficienței economice, la ridicarea performanțelor tehnico-funcționale ale produselor și a gradului de folosire a materiilor prime.De asemenea, trebuie să se acționeze pentru reducerea duratelor de execuție a obiectivelor,_ pentru asigurarea intrării lor în funcțiune Ia termenele stabilite. prin organizarea mai bună a activității pe șantiere, prin extinderea mecanizării lucrărilor și ridicarea calificării constructorilor, în vederea creșterii productivității muncii sociale.Potrivit proiectului de plan îmbunătățit, în anul viitor creația științifică și tehnică proprie își va spori contribuția la soluționarea problemelor dezvoltării economico-sociale.In acest scop — așa cum s-a stabilit în cadrul plenarei de țdrț unitățile de cercetare ști— ințifică și de inginerie tehnologică sînt chemate să orienteze cu prioritate potențialul științific național spre valorificarea superioară a resurselor interne de materii prime și materiale, spre reducerea consumurilor specifice și lărgirea gamei de înlocuitori, spre introducerea în circuitul economic a deșeurilor în toate ramurile producției.Se va acționa pentru creșterea răsnunderii tuturor cercetătorilor față de finalizarea muncii lor, pentru stabilirea unor forme superioare de cointeresare a acestora în aplicarea creației tehnice proprii.In vederea îndeplinirii acestor sarcini, unitățile de cercetare vor trece de urgență la îmbunătățirea planurilor de cercetare in strînsă legătură cu programele speciale de produse sau grupe de produse cuprinse în planul de stat pe anul 1977, ast

fel încît creația științifică și tehnică românească să-și aducă întreaga contribuție la rezolvarea problemelor de bază al*  economiei naționale.Creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate constituie un obiectiv de prim- ordin în cadrul proiectului Planului național unic pe anul 1977.In această ordine de idei, se subliniază obligația conducerilor colective ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor de a lua măsuri pentru ca, pe seama creșterii productivității muncii, să se obțină circa 80 la sută din sporul producției industriale, prevăzut a se realiza în anul viitor.Totodată, trebuie să se acționeze cu hotârire pentru reducerea costurilor de producție, obținerea din aceeași cantitate de materie primă a unei valori economice cit mai mari, pentru utilizarea eficientă a forței de muncă și raționalizarea mai bună a aparatului de specialitate, pentru folosirea cît mai deplină a timpului de lucru, Întărirea ordinii și disciplinei.Consiliul Suprem apreciază că proiectul de plan pe anul viitor asigură condiții pentru lărgirea în continuare a schimburilor e- co’nomice externe.Pentru realizarea integrală a prevederilor de plan este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ministerele e- conomice, centralele și întreprinderile să acționeze mai intens pentru lărgirea continuă a schimburilor economice cu toate statele, pentru îmbunătățirea structurii și calității producției, pentru creșterea competitivității acesteia pe piețele externe.Dezvoltarea susținută a producției materiale și ridicarea eficientei acesteia asigură un ritm înalt de creștere a venitului național — condiție hotăritoare pentru creșterea nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării.In anul viitor se va trece la o nouă acțiune de majorare a retribuției oamenilor muncii.Se prevăd măsuri pentru suplimentarea fondului construcțiilor de locuințe, îmbunătățirea asistenței medico-sanitare, perfecționarea activității în învăță- mînt. în domeniul culturii, al instrucției publice.Totodată, programul adoptat de plenară privind aprovizionarea cu produse agroalimentare și cu bunuri industriale a oamenilor muncii va asigura satisfacerea la un nivel superior a cerințelor acestora, concomitent cu lărgirea gamei de servicii și cu îmbunătățirea calității lor.Consiliul Suprem apreciază că proiectele Planului național unic de dezvoltare economico-socială a tării și al bugetului pe anul 1977 corespund integral orientărilor cuprinse în Programul de edificare socialistă a patriei, a- probat de Congresul al XI-lea. și susține adoptarea lor de către Marea Adunare Națională, con- siderînd că îndeplinirea prevederilor acestora va reprezenta pentru întregul popor parcurgerea unei etape hotăritoare în înfăptuirea obiectivelor actualului plan cincinal, o nouă treaptă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
Supunînd dezbaterii Marii A- dunări Naționale proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1977, vorbitorul ă spus : Proiectul de buget a fost elaborat în strictă concordanță cu obiectivele politicii e- conomice și financiare stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, cu orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, privind îmbunătățirea activității economice și financiare pe multiple planuri, creșterea eficienței în toate domeniile: de activitate, asigurarea echilibrului financiar, monetar și valutar, întărirea puterii de cumpărare a leului. Elaborat în strin- să legătură cu indicatorii proiectului Planului național unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1977, proiectul Bugetului / de stat asigură resursele necesare pentru realizarea sarcinilor prevăzute în plan privind investițiile, activitatea de cercetare și de producție, acțiunile social- culturale și altele, inclusiv fondurile pentru începerea în anul viitor a acțiunilor de majorare a retribuțiilor și pensiilor. In proiectul de buget se reflectă și măsurile hotărite recent privind construirea unui număr sporit de apartamente, pe baza economiilor obținute la lucrările de investiții, precum și constituirea unor rezerve financiare.La stabilirea indicatorilor financiari pe anul 1977 s-a ținut seama și de execuția Bugetului de stat pe anul 1976, care.se prelimina a se încheia la cu 254,3 miliarde lei și tuieli cu 249,6 miliarde zultînd un excedent de liarde lei.Elaborat în prețurile ducție și de livrare și ce se vor aplica cu începere de la 1 ianuarie 1977. proiectul Bugetului de stat pe anul viitor cuprinde, atît la venituri, cit și la cheltuieli, suma de 233,3 miliarde lei, prezentin- du-se astfel echilibrat. In vederea acoperirii unor acțiuni sau sarcini noi, care ar putea să intervină ' tea de zută o lei, din bugetul de lei în bugetele județelor și al municipiului București.Partea covîrșitoare din veni-

venituri la cheliei, re- 4,7 mi-de pro- tarifele

în cursul anului, la par- cheltuieli a fost prevă- rezervă de 2.7 miliarde care 2.4 miliarde lei în republican și 0.3 miliar-

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1977

turile prevăzute în proiectul de buget provine de la unitățile socialiste. Prelevările din beneficii, impozitul pe circulația mărfurilor și taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, luate la un loc, vor însuma 165,7 miliarde lei, iar impozitele și taxele de la populație 26,8 miliarde lei.Măsurile stabilite de conducerea superioară privind creșterea și diversificarea producției, reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale, prelungirea duratei de utilizare a fondurilor fixe, îmbunătățirea prețurilor de producție și de livrare au creat condiții de creștere a volumului beneficiilor, a ratei rentabilității. Urmărind cointeresarea unităților economice, s-a prevăzut ca peste 40 miliarde lei din beneficii să fie folosite de către întreprinderi și centrale pentru autofinanțarea investițiilor și dezvoltării producției. constituirea fondului de premiere și satisfacerea altor nevoi prevăzute în plan, in condițiile legii.Față de volumul important al veniturilor prevăzute a se realiza in anul 1977, se impune ca ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele și întreprinderile să acționeze cu hotărire pentru realizarea rentabilității planificate, pentru sporirea acesteia, apli- cindu-se riguros măsurile ce decurg din programele speciale stabilite cu privire la reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, și creșterea productivității muncii. Ministerele și întreprinderile producătoare pentru export, precum și cele de comerț exterior trebuie să asigure mărfurile de export în cantitățile, de calitatea și la termenele prevăzute, să urmărească cu tenacitate ca

prezentată de tovarășul 
FLOREA DUMITRESCU, ministrul finanțelorla fiecare tranzacție produsele noastre să fie valorificate în condiții valutar-financiare cit mai avantajoase.Ministerul Finanțelor, băncile, celelalte organe centrale de sinteză vor trebui să contribuie în măsură sporită la asigurarea gospodăririi judicioase, a resurselor materiale și bănești, să aibă, așa cum sublinia secretarul general al partidului la plenara de ieri, un rol mai activ în creșterea eficienței economice.O mare parte din resursele bugetare sint destinate finanțării obiectivelor și acțiunilor ce se realizează din fondul național de dezvoltare economică și socială, din care 91,7 miliarde lei sint alocate de la buget pentru investiții in industrie, în agricultură și în celelalte ramuri și sectoare de activitate. Adăugind la acestea resursele proprii ale întreprinderilor — beneficii, a- mortismente și altele — precum și creditele bancare pe termen mijlociu și lung, se asigură finanțarea întregului volum de investiții prevăzut in plan.In înfăptuirea sarcinilor trasate recent de conducerea de partid și de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind creșterea eficienței economice a fondurilor alocate pentru investiții, va trebui să acționăm cu mai multă hotărire pentru a- sigurarea unei temeinice fundamentări a noilor obiective și economisirea fondurilor de investiții, reducînd cheltuielile de realizare a obiectivelor prin folosirea mai bună a capacităților existente, diminuarea în mod substanțial a ponderii lucrărilor

de construcții-montaj, restrînge- rea la minimum a consumului de metal, ciment și alte materiale de construcții. O atenție deosebită trebuie să acordăm realizării noilor capacități la termenele stabilite și, chiar înainte de termen, acolo unde a- ceasta se justifică economic, precum și atingerii cît mai grabnice a parametrilor tehnico-eco- nomici proiectați.în proiectul Bugetului de stat pe anul 1977 s-au prevăzut fonduri de 3.4 miliarde lei in vederea creditării pe termen mijlociu și lung a cooperativelor a- gricole, pentru investiții, amenajări funciare și alte lucrări. De asemenea, s-au prevăzut peste 3 miliarde lei pentru acțiuni agrozooveterinare. La a- cestea se adaugă cheltuielile făcute de stat pentru amenajări în marile sisteme de irigații și cele privind livrarea apei pentru irigare. în vederea obținerii de rezultate economico-finan- ciare din ce în ce mai bune, în conformitate cu indicațiile și măsurile stabilite de conducerea partidului și statului, este necesar ca toate unitățile agricole cooperatiste să ia măsuri hotărite pentru sporirea producției animale și vegetale, precum și pentru reducerea cheltuielilor de producție, astfel încît să se asigure de către toate aceste u- nități acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri proprii, realizarea resurselor pentru achitarea împrumuturilor primite de la stat, obținerea fondurilor necesare pentru dezvoltare, retribuirea membrilor cooperatori, asigurarea pensiilor

și satisfacerea tuturor celorlalte trebuințe.Pentru finanțarea mijloacelor circulante s-au prevăzut 4,7 miliarde lei, din care 1,8 miliarde lei se vor acoperi de la buget. Ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele, întreprinderile, cu sprijinul organelor financiar-banca- re, de planificare și de aprovizionare, trebuie să asigure permanent — pe baza desfășurării ritmice a producției și desfacerii și a unei aprovizionări raționale — menținerea stocurilor în limitele planificate, lichidarea imobilizărilor și prevenirea formării de noi stocuri de valori materiale peste strictul necesar.Pentru finanțarea învățămîn- tului, ocrotirii sănătății, culturii și a celorlalte acțiuni social-cul- turale, în proiectul de buget pe anul 1977 s-a prevăzut suma de 59,9 miliarde lei, revenind pe o familie aproape 8 600 lei, față de circa 7 400 lei în anul 1975. Sume importante sînt prevăzute și pentru construcția de locuințe din fondurile de stat. Totodată, prin Casa de E- conomii și Consemnațiuni, în a- nul 1977 statul va acorda populației, în condiții avantajoase, credite în sumă de 6,4 miliarde lei pentru construcția de locuințe proprietate personală și pentru cumpărarea de locuințe din fondul de stat ; la finele anului viitor soldul creditelor acordate în acest scop populației va fi de aproape 25 miliarde lei.Pentru întreținerea și funcționarea organelor administrației centrale și locale de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii s-a prevăzut suma de 3,1 miliarde lei, iar pentru âpărarea țării 11,3 miliarde lei.Volumul bugetelor locale pe

anul 1977 însumează 45,4 miliarde lei ; veniturile proprii de 27,6 miliarde lei acoperă 61 la sută din cheltuielile planificate. In completare, se vor atribui bugetelor locale, ca și în anul precedent, sume defalcate din impozitul pe retribuție și impozitul pe circulația mărfurilor ce se realizează prin unitățile de subordonare republicană, situate pe teritoriul unității adminis- trativ-teritoriale respective, precum și subvenții de la bugetul republican.în conformitate cu prevederile Legii finanțelor, odată cu prezentarea proiectului de buget pe anul 1977, supun spre adoptare Marii Adunări Naționale și contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1975, care cuprinde la venituri 238,6 miliarde lei, iar la cheltuieli 236,2 miliarde lei, cu un excedent de 2,4 miliarde lei.Realizarea volumului Important al resurselor financiara prevăzute în proiectul Bugetului de stat pe anul 1977 necesită utilizarea cu eficiență a întregului potențial al economiei naționale, gospodărirea cu toată responsabilitatea a fondurilor de către fiecare unitate în parte, exercitarea unui control riguros asupra tuturor proceselor materiale și bănești. Folosirea mai bună a capacităților și spațiilor de producție, aplicarea de mă- suri energice pentru creșterea productivității muncii, limitarea consumurilor materiale la strictul necesar vor conduce la o reducere a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social, mai accentuată decît cea prevăzută în plan, la sporirea venitului național și, pe această bază, la ridicarea continuă, sistematică a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.Vom face în acest fel încă un pas important pe drumul făuririi societății socialiste multilate- ral dezvoltate, operă pe care dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, o conduceți cu totală dăruire, cu pasiune revoluționară, cu profundă clarviziune și înțelepciune, pentru fericirea poporului nostru, pentru ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

I

la planul și bugetul pe anul 1977 
prezentat de deputatul ILIE ȘALAPAAvînd ca obiective principale continuarea consecventă a industrializării, modernizarea accelerată a ramurilor producției materiale și perfecționarea tuturor structurilor economice — a spus raportorul — planul pe anul 1977 se înscrie cu sarcini însemnate în procesul înfăptuirii programului de edificare a societății socialiste în România.Comisiile consideră că traducerea fermă în viață a orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentele consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R: consacrate activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale, activității de cercetare științifică și proiectare tehnologică, cu prilejul vizitelor în întreprinderi și alte u- nități economico-sociale din județe, precum și în expunerea la plenara Comitetului Central al partidului din 2—3 noiembrie 1976, va asigura nu numai îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe anul 1977, dâr și depășirea lor, contribuind, astfel, la înfăptuirea înainte de termen a obiectivelor prevăzute pentru acest cincinal.Accentul care se pune pe valorificarea rezervelor de care dispun industria și agricultura, celelalte ramuri ale economiei naționale, pe reducerea consumurilor specifice de materii prime, de energie și combustibili, pe înnoirea și modernizarea produselor și a tehnologiilor de fabricație, creșterea in ritm înalt a productivității muncii și utilizarea judicioasă a capacităților de producție înscriu planul pe 1977 pe linia trăsăturilor definitorii ale actualului cincinal, caracterizat, pe drept cu- vînt, cincinal al afirmării depline a revoluției tehnico-științifice.

Prin muncă bine organizată

RECOLTAREA AVANSEAZĂ 
In toa te județeleARGEȘ : După încheierea cu succes a recoltării și transportului din cimp al legumelor, fructelor, cartofilor și strugurilor, cooperatorii și mecanizatorii — ajutați de elevi, militari și angajați ai întreprinderilor și instituțiilor argeșene — și-au concentrat eforturile la stringerea și depozitarea porumbului,, lucrare efectuată pe 60 la sută din suprafața prevăzută în cooperativele agricole. In același timp, planul la însilozarea furajelor a fost depășit, iar arăturile adinei pentru însămințările de primăvară s-au executat în proporție de peste 60 la sută,DOLJ : Zilnic, pe ogoarele județului Dolj muncesc zeci de mii de cooperatori și mecanizatori. La întreprinderea de industrializare a sfeclei te zahăr — Podari se transportă zil- ' Ac aproape 10 000 tone sfeclă. Acolo unde nu pot intra dislocatoarele, recoltarea sfeclei de zahăr se face și cu plugurile. Pe ansamblul județului, viteza de recoltare a sporit in această săptămînă cu aproape 500 hectare față de săptămjna trecută. (Nicolae Băbălău).CARAȘ-SEVERIN : în multe unități agricole, printr-o temeinică organizare a muncii, viteza zilnică la recoltarea porumbului a sporit cu 15— 20 la sută. în același ritm se desfășoară și transportul. în sectorul cooperatist au fost folosite la transportul produselor agricole, cu deosebire al porumbului, 235 autocamioane și 257 tractoare cu remorci. în cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist Berliște. a fost recoltat porumbul de pe 70 la sută din suprafața cultivată. Prin concentrarea mijloacelor mecanizate de transport și a atelajelor, într-o singură zi au fost transportate peste 240 tone de porumb. Se muncește intens la recoltatul și transportul porumbului și în unitățile consiliului intercooperatist Berzovia. Sînt insă și unități în care din cauza terenului desfundat nu pot fl utilizate camioanele. Așa cum a stabilit comandamentul județean, în acest caz trebuie folosite atelajele la transport, astfel incit să nu rămînă cantități de porumb de pe o zi pe alta pe cimp. (Nicolae Cătană).SUCEAVA : în majoritatea cooperativelor agricole din județul Suceava. recoltarea sfeclei de zahăr se află in stadii avansate. Pînă ieri, 4 noiembrie, 15 unități au terminat recoltatul. Acum, pe primul plan se situează transportul rădăcinoaselor de pe cîmp. în acest scop, începînd de ieri sînt mobilizate 500 autocamioane și remorci. Unitățile agricole din cadrul consiliului intercooperatist Verești, mai apropiate de fabrica de zahăr Bucecea, din județul Botoșani, transportă sfecla direct din cimp la unitatea prelucrătoare. Pentru celelalte unități au fost organizate încă 6 baze de recepție volante. Zilnic se transportă la baze peste 4 000 tone sfeclă de zahăr. (Gheorghe Paras- can).BUZĂU : Pe ogoarele buzoiene se lucrează intens la recoltarea porumbului și sfeclei de zahăr, culturi care în acest an dețin o pondere însemnată. Ca urmare a concentrării forțelor mecanice și umane, pînă în prezent porumbul a fost strlns de pe

Cu privire la proiectul Bugetului de stat pe anul 1977, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale constată că prevederile sale sint în concordanță cu cele cuprinse în proiectul de plan, asigurînd fondurile necesare" finanțării obiectivelor planificate pentru dezvoltarea econo- mico-socială a țării și creșterea bunăstării oamenilor muncii de la orașe și sate.Comisiile consideră că în folosirea sumelor alocate de la buget este de cea. mai mare importanță instituirea în toate unitățile a unei ferme discipline de plan și financiare, realizarea obiectivelor planificate cu cheltuieli cit mai reduse, aplicarea în toate unitățile a unui regim sever de economii, combaterea risipei, creșterea răspunderii și a exigenței în executarea cheltuielilor, atit din partea titularilor de fonduri, cît și a controlului financiar.Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară a analizat și executarea bugetului Marii Adunări Naționale pe anul 1975, con- statînd că fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor prevăzute. Ca urmare, propune Marii Adunări Naționale aprobarea execuției bugetului propriu pe anul 1975.Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară a examinat și contul general de încheiere a execuției Bugetului de stat pe anul 1975. Apreciind că execuția bugetului, care s-a. încheiat cu un excedent de 2,4 miliarde lei, reflectă preocuparea pentru realizarea unui volum cît mai mare de. venituri și o cheltuire cu grijă a fondurilor, comisia propune aprobarea sa de către Marea Adunare Națională.

aproape 90 la sută din suprafața cultivată, lucrarea încheindu-se in 65 de unități.MUREȘ : în cooperativele agricole 13rgazg, Voivodapi, Cțiețani, Sînpe- trdj.'Săuliâ și anele, din. .județul Mureș," șe recoltează sfecla de zahăr de pe .ultimele hectare. Datorită creșterii gradului de utilizare a camioanelor și remorcilor, decalajul între cantitățile recoltate și cele transportate s-a redus simțitor. Zilnic se transportă la baze circa 10 000 tone de sfeclă. Unitățile din consiliile in- tercooperatiste Bălăușeri, SingeorgiU de Pădure, Tirnăveni, Vinători și Sovata au livrat întreaga cantitate de sfeclă. Se apreciază că. în următoarele citeva zile se vor încheia recoltatul și transportul sfeclei pe ansamblul județului. (Cornel Pogă- ct'anu).SATU-MARE : Pînă în ziua de 4 noiembrie, sfecla de zahăr a fost recoltată pe 4 800 hectare, adică pe mai bine de 80 la sută din suprafața totală cultivată (5 940 hectare) și a fost transportată și preluată de beneficiar în cantitate de 89 000 tone. Recoltatul a fost încheiat pînă în prezent în 30 cooperative între care Mădăraș, Ardud, Terebești, Pișcari, Dorolț, Odoreu etc. Se impune, în schimb, impulsionat ritmul de recoltare a sfeclei în cooperativele agricole din consiliul intercooperatist Sanislău, unde suprafața recoltată este de numai 69 la sută, procent cu care acest consiliu se situează pe ultimul loc în județ. (Octav Grumeza),*ARAD : Cînd ploaie, cînd cer schimbător — acesta a fost tabloul vremii în primele 3 zile din această săptămînă în județul Arad. Parcurgînd hotarul a 6 cooperative agricole din raza comunei Pecica, am putut constata că ample forțe manuale și mecanice erau concentrate la recoltatul porumbului. La cooperativa agricolă „Ogorul" din Pecica, Ing. Iosif Bal, președintele cooperativei, ne spunea că datorită faptului că pe anumite parcele știuleții nu au ajuns la maturitate totală, recoltatul se desfășoară diferențiat, cercetîndu-se, totodată, fiecare lan pentru a se putea stabili operativ momentul recoltării. „Nu vrem și nu avem dreptul să admitem risipa — spunea președintele — pentru că din punct de vedere cantitativ producția se arată a fi foarte bună. Pe restul suprafeței am organizat în așa fel lucrul incit, imediat după recoltare, porumbul să ajungă la locurile de depozitare ; nimic nu rămîne, peste noapte, în cimp".Intensificarea ritmului la recoltarea, transportul și depozitarea porumbului este la ora actuală, așa cum se afirmă la direcția agricolă județeană, problema numărul 1. Și aceasta din mai multe motive. în primul rînd pentru că viteza zilnică la recoltat este cu 500—600 hectare sub cea planificată ; iar în al doilea — procentul de 42 la sută la recoltat se situează sub posibilitățile unităților agricole din județ. Odată cu măsurile ce se întreprind în vederea grăbirii lucrărilor de recoltare, in toate unitățile și, în special, în cele care fac parte din consiliile intercooperatiste Nădlac, Pecica, Șiria și Vinga, trebuie să se intensifice transportul. (Constantin Simion).

Convorbiri economice 
româno-iranieneO delegație economică guvernamentală iraniană, condusă de Manoochehr Taslimi, ministrul .comerțului, a sosit ieri la București pentru a participa la lucrările celei de-a 12-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno- iraniene de colaborare economică și tehnică. Pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de reprezentanți ai conducerii altor ministere. Au fost pre- zenți Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București, și membri ai ambasadei.în cursul după-amiezii au început lucrările Comisiei mixte ministeriale. In alocuțiunile rostite cu acest prilej. cei doi miniștri au evidențiat că. lucrările sesiunii se înscriu ca un moment important în transpunerea în practică a înțelegerilor convenite de președintele Nicolae Ceaușescu șl șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, cu privire la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, colaborare și cooperare dintre cele două țări și popoare.Agenda de lucru a actualei sesiuni a Comisiei mixte ministeriale înscrie, între altele, analiza îndeplinirii prevederilor protocolului sesiunii anterioare, stadiul derulării acțiunilor de cooperare economică, precum și stabilirea de noi acțiuni și măsuri pentru extinderea și diversificarea raporturilor economice bilaterale.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de fi, T 

șl 8 noiembrie. In țară : Vremea va fl 
relativ călduroasă, Îndeosebi în sudul 
țării. Cerul va fl schimbător, cu în- 
norărl mai accentuate la începutul in
tervalului, în jumătatea de vest a ță
rii. Vor cădea ploi locale in Oltenia, 
Banat, Crișana. Transilvania și Mara
mureș, Muntenia și nordul Moldovei. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
predomlnlnd din sectorul sudic. Di
mineața și seara, ceață. Temperaturii» 
maxime vor fi cuprinse ziua între 10 
șl 18 grade, izolat mai ridicate, iar 
minimele, noaptea intre 4 și 12 .gra
de. în București i Vremea se menține 
relativ caldă, cu cer temporar noros, 
favorabil ploii slabe. Dimineața și sea
ra ceață. Temperatura ușor variabilă.

CLUJ : în județul Cluj a fost strîn- să recolta de porumb de pe aproape 30 000 ha din cele 48 495 ha cultivate în acest an. Acum, problema principală, la ordinea zilei, o constituie transportul recoltei; Peste 900 de autocamioane și. tractoare cu remorci, : alături de mijloacele. de transport auto și cu tracțiune animală ale unităților sint angajate in această acțiune. Organele locale de partid și de stat, comandamentele locale urmăresc îndeaproape utilizarea cu randament sporit a mijloacelor de transport. în aproape toate unitățile, încărcarea este asigurată de un număr corespunzător de lucrători din I.A.S., de cooperatori, de elevi etc. Și la bazele de recepție descărcatul este bine organizat. Ca urmare, la multe baze, timpul de staționare este sub cel prevăzut. Și totuși rulajul mijloacelor de transport nu este in toate cazurile cel planificat. Inginerul Avițiu Maier, directorul întreprinderii de valorificare a cerealelor, ne spunea că staționările peste limită au loc acolo unde unitățile agricole nu respectă indicațiile și prevederile contractuale privind sortarea porumbului pe calități, după gradul de umiditate. Cooperativa agricolă din Cara a trimis la baza de recepție porumb nesortat. în loc să-1 sorteze pe loc, mijloacele de transport au făcut cale întoarsă — 20 kilometri — ca apoi să fie trimis din nou la bază. De asemenea, conducerea cooperativei agricole din Pata nu a permis ca sortarea porumbului să se facă la baza de recepție, camioanele și remorcile făcînd cale întoarsă pentru o operație ce trebuia efectuată de la bun început. Este necesar un control mai insistent și continuu asupra utilizării cu maximum de randament a mijloacelor de transport. (Alex. Mureșan).
SATU-MARE :Odată cu construcția și dezvoltarea noilor cartiere de locuințe din municipiul Satu- Mare, domeniu în care in ultimii ani s-a înregistrat un ritm impresionant, se extinde și se diversifică rețeaua unităților comerciale amplasate, fie în edificii special construite, fie la parterul noilor blocuri date în folosință. De curînd, în noua zonă de locuințe „Micro 15", o extindere a cartierului „Someș", s-a deschis, alături de alte magazine elegante și spațioase, un modern complex de alimentație publică „Ardealul", cu o suprafață comercială de 1 600 mp. După cum ne informează responsabilul complexului, tovarășul Vasile Ofrim, restaurantul dispune și de o bucătărie de bloc, care oferă zilnic, inclusiv duminica, două meniuri, la alegere, pentru masa de prînz, pe care abonații o servesc la domi-

PRIMUL MINISTRU H GUVERNULUI, MANEA MÂNESCU, 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE IN IRAK

Tovarășa Elena Ceausescu a primit 
pe ambasadorul Cehoslovaciei la BucureștiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, va face o vizită oficială de prietenie în Irak, la invitația vice

Primire la primul ministru al guvernuluii Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, în cursul zilei de joi, în vizită de rămas bun, pe ambasadorul R. S.
Cronica

Recepție. Cu prilejul plecării definitive din țara noastră, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Miroslav Sulek, a oferit joi o recepție.Au participat Ion Pățan. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Erau de față șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
Telegramă. Ministrul afaceri* * lor externe, George Macovescu. a primit din partea ministrului de externe iranian, Abbas Aii Khalatbari, un mesaj de mulțumiri pentru telegrama de felicitare adresată cu ocazia aniversării Zilei naționale a Iranului.

• Tănase Scatiu : PATRIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA — 
9; 11,45; 16,15; 19,15, TOMIS — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, MODERN — 
9; 11,45; 14,30; 17.15; 20.
• Expediție dispărută (în cadrul 
„zilelor filmului sovietic") : CASA 
FILMULUI — 10; 13; 16; 19.

Expresul bulgărilor de zăpadă: 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21, BUCUREȘTI — 0; 11.15; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15;

Cocteil Cu Prileiul vizitei p® care o efectuează în țara noastră delegația Comitetelor de apărare a revoluției din Cuba, condusă de Jorge Lescano, coordonator național, ambasadorul acestei țări la București, Humberto Castello, a oferit joi seara un cocteil- Au participat Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., alte persoane oficiale.
Ședință festivă. In cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 30-a aniversare a înființării Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură — UNESCO — și de cea de-a 20-a aniversare a intrării României în a- ceastă organizație, joi seara a avut loc în Capitală o ședință festivă.După ce acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO. a rostit cuvintul de deschidere. prof. Ion Drăgan, secretar al comisiei, a prezentat citeva aspecte din istoria și activitățile UNESCO pentru dezvoltarea armonioasă, economică, socială și. culturală a tuturor țărilor lumii, precum și inițiativele și acțiunile concrete întreprinse de România in cadrul programelor UNESCO pentru înfăp-
tv

PROGRAMUL I
10,00 Teieșcoală
11,00 Telecinemateca.
12.30 Reportaj de scriitor. Tablouri tul

cene.
12.45 Cîntece din țara mea.
13.00 Telex.
13.05 închiderea programului.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă franceză.
17.00 Emisiune in limba germană.
18.45 Tragerea loto.
18,50 Polo : Dinamo București — Cerno 

More Varna. Turneul semifinal al 
„Cupei Jcupelor" — reprizele a Hl-a 
ș! a IV-a. Transmisiune directă de 
la Cluj-Napoca.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ora științei și tehnicii.
20.45 Film artistic : „Piine și ciocolată". 

O producție a studiourilor italiene. 
Premieră TV.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Ce știm șl ce nu știm despre..,
17.30 Șah mat in... 15 minute.
17.45 Desene animate.
18,05 Biblioteca pentru toți : Anton Hol- 

ban (1902—1937).
18,55 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teatru TV : „Trenul blindat" de 

Vsevolod Ivanov.MICRO 15“ciliu. Prețul unui abonament săptămînal este de 49 lei. Abonații au posibilitatea să contribuie la îmbunătățirea și diversificarea meniului, consemnin- du-și sugestiile într-un registru special, aflat la dispoziția lor, la ghișeul unde sînt serviți. De asemenea, la cererea conducerii școlii generale nr. 4, aflată în apropiere, complexul a deschis în incinta școlii un chioșc alimentar, care servește elevilor în pauze produse de patiserie și panificație, răcoritoare.De la contabilul-șef al întreprinderii comerciale de stat pentru alimentația publică, loan Kbrosi, aflăm că in viitorul apropiat vor fi deschise noi unități de alimentație publică in noua hală comercială ce se va da în folosință peste cîteva zile în „Micro 15". Este vorba de o braserie, o unitate „Gospodina" și un chioșc cu băuturi răcoritoare. (Octav Grumeza). 

președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției din Republica Irak, Saddam Hussein, în prima parte a lunii noiembrie a.c.
Cehoslovace la București, Miroslav Sulek, care și-a țricheiat misiunea în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.
zileituirea nobilelor idealuri de pace, progres și colaborare intre toate națiunile.în continuare, Tomas Keller, directorul Centrului european pentru în- vățămint superior al UNESCO cu sediul la București, a vorbit despre mijloacele acestei organizații de facilitare a cooperării internaționale în domeniile educației, științei, culturii și informării. El a adus mulțumiri guvernului român pentru sprijinul acordat în vederea unei rodnice activități a centrului.La manifestare au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămintului, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, cadre didactice, oameni de artă și cultură, studenți și elevi.

★Manifestări dedicate acestor aniversări au avut loc, de asemenea, în instituții de învățămînt din Capitală asociate la UNESCO.
★Cu același prilej, joi dimineața s-a deschis la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România o expoziție de publicații editate sub egida UNESCO. După cuvîntul introductiv rostit de acad. Ștefan Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, prof. Ion Drăgan, secretar al Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, a prezentat principalele preocupări în politica editorială a acestei organizații. Expoziția cuprinde numeroase lucrări de referință — sinteze, manuale, enciclopedii, anuare, repertoare, studii — menite să pună la înde- mina cititorilor din toate țările realizările cele mai importante ale cercetărilor în domeniile educației, științei, culturii șl informării, aju- tind astfel la mai buna cunoaștere reciprocă a națiunilor. La vernisaj au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
tH.riSi «țcnrfif nj /J--’’r I-'f_ .. .

BOX: 204 concurenți pentru cele 11 
centuri tricoloreIeri, cu ocazia unei conferințe de presă despre apropiatele campionate de box, tov. Gheorghe Guriev, președintele F.R.B., a prezentat programul întrecerilor și alte date cu privire la desfășurarea celei mai importante competiții pugilistice interne.în anul acesta, în care s-au împlinit 50 de ani de la constituirea Federației române de box, iar pu- giliștii români au luptat cu rezultate bune pe ringul olimpic de la Montreal, campionatele naționale se bucură de o largă înscriere a con- curenților din intreaga țară. La cele 11 categorii sînt înscriși pină în prezent 204 boxeri, totuși e aproape sigur că atit vizita medicală, cit și „cintarul oficial" vor redute numărul particlpanților.Galele campionatelor vor avea loc la Palatul sporturilor și culturii, conform obiceiului, cîte două pe zi, începînd de luni, 8 noiembrie, pină vineri, 12 noiembrie, inclusiv. Sîm- bătă, 13 noiembrie, pentru boxeri va fi zi de odihnă, în schimb, conducătorii secțiilor și antrenorii vor participa la o consfătuire cu care prilej se vor dezbate problemele rezultate în urma turneului olimpic, ca și orientările în box pentru perioada 1977—1980. Iar duminică, de la ora 10 dimineața, va avea loc gala finalelor. Anunțăm pe amatorii de box din țară că posturile noastre de televiziune vor transmite în direct, zilnic timp de o oră. de la una dintre gale : duminică va fi o transmisie în direct de la finale între 11,45 și 12,30, de asemenea, seara, între 22 și 22,45. se vor transmite selecțiuni înregistrate.

★Cu privire la înscrieri, remarcăm că la categoriile extreme — semi- muscă (48 kg) și grea (plus 81 kg) — vor fi cei mai puțini concurenți (12 și, respectiv, 9 boxeri). Dacă la categoria semimuscă șansele se im-
RUGBI: Formația echipei Franței 

pentru meciul de la BucureștiFederația franceză de rugbi a alcătuit echipa Franței care va întîlni la 14 noiembrie, la București, echipa României într-un meci pentru campionatul european. Iată numele celor 15 titulari : Jean Michel Aguirre (fundaș), Dominique Harize, Roland Betranne, Francois Sangalli, Jean Luc Averous (trei sferturi) ; Jean Pierre Pesteil, Richard Astre — căpitanul echipei (mijlocași) ; Jean Claude Skrela, Jean Pierre Rives, Jean Pierre Bastiat. Guy Gasparotto, Gerard Cholley, Robert Paparem- borde, Alain Paco, Armand Vaque- rin (Înaintași).

Tovarășa Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a primit, joi, 4 noiembrie, pe Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Ceho-
In preajma aniversării Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

AdunăriCu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, joi au avut loc adunări festive la București. Galați, Brașov, Bacău și Botoșani. Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Conciliului General al Asociației române pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S., numeroși oameni ai muncii, studenți, elevi din localitățile amintite. Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București, membri ai delegației Asociației de prietenie sovieto-română care se află in vizită în tara noastră.Despre însemnătatea istorică a Revoluției din Octombrie au vorbit : la adunarea de la Facultatea de științe juridice a Universității din București — prof. univ. George Ciucu, rectorul Universității, și V.A. Mokșin, consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București ; la întreprinderea mecanică navală din Galați — ing. Constantin Iacob, directorul întreprinderii, și V.P. Usaciov, adjunct al ministrului învățămintului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S. Ruse, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-română ; la Casa prieteniei româno-sovietice din Brașov — Victoria Negrea, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă, președintele Comitetului județean A.R.L.U.S., și B.I. Minakov, ministru consilier la Ambasada U.R.S.S. la București ; la Clubul Combinatului de hîrtie și celuloză „Letea" din Bacău — Teodor Tima- ru, secretarul comitetului de partid al combinatului, și B.V. Volkov, locțiitor al reprezentantului comercial al U.R.S.S. la București ; la Clubul*La cinematograful „Modern" din Suceava se desfășoară „Zilele filmului sovietic",, manifestare organizată cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Sint programate filme realizate de cineaștii din țara prietenă, între care „Spartacus", „Expediția dispărută". „Șatra", „O sută de zile după copilărie". în deschiderea manifestării a fost prezentat filmul „Din zori în zori", producție a studioului ..Mosfilm". La spectacolul de gală a luat parte și delegația de cineaști sovietici aflată, cu acest prilej, in țara noastră. Concomitent, „Zilele filmului sovietic" se desfășoară in Capitală și la Botoșani.

part, fiind cel puțin patru preten- denți la titlul național — Al. Turei (Voința Cluj-Napoca), Remus Cosma (Dinamo), Teofil Ghinea (Steaua) și Rusti Turan (Farul), în schimb la categoria grea prezența pe listă a vicecampionului olimpic Mircea Dan Simon (Dinamo) ne arată înainte de începerea întrecerilor cine va cuceri centura tricoloră. Poate și din cauza absenței de la turneu a celuilalt vicecampion olimpic, Simion Cuțov, la categoria semiușoară (60 kg) s-a înscris un număr record de concurenți — 28 ! Doi dintre cei mai buni luptători de la categoria muscă (51 kg) — Robu Niță și Constantin Gru- iescu vor lipsi din competiție, astfel că Ibrahim Faredin (Farul)t va fi marele favorit printre cei 17 concurenți. La categoria cocoș (54 kg) — 20 de concurenți, dar nici un pretendent autoritar la titlu. La categoria pană (57 kg), cu 21 de concurenți, Gheorghe Ciochină (Steaua) va fi asaltat de un mănunchi de tineri, totuși categoria va resimți absența unul boxer ca Gabriel Pometcu. Din nou, Calistrat Cuțov contra Paul Do- brescu (ambii de la Dinamo) la categoria ușoară (63,5 kg) — cu 17 concurenți pe listă — într-o foarte probabilă finală. Fără pretendenți marcanți, categoriile semimijlocie (67 kg), cu 24 boxeri înscriși și mijlocie mică (71 kg), cu 21. în schimb, printre cei 17 concurenți ai categoriei mijlocii (75 kg) reapare Alee Năstac (Steaua) ; dar o piedică în calea lui spre titlu va fi Costică Chiracu (B.C. Galați). Unul dintre cele mai disputate titluri va fi cel de la categoria semigrea (81 kg) — cu Dafinoiu (B.C. Brăila), Văran (C.S.M. Reșița), Vrînceanu și Pîrjol (Dinamo), Axente (B.C. Galați), Croitoru (Steaua) în roluri principale printre cei 18 concurenți.
V. M.

Rezervele echipei sînt : Christian Swierczinski, Ric August, Gerard Rousset, Jacques Fouroux. Christian Badin și Michel Droitecourt.
★• Echipa reprezentativă universitară de rugbi a Franței va întreprinde în cursul săptămînii viitoare un turneu în țara noastră. în primul meci, oaspeții vor juca miercuri, 10 noiembrie, la Iași cu formația locală Politehnica. în continuare, rugbiști! francezi vor juca la București cu selecționata universitară a României. 

slovace la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii sale in țara noastră.întrevederea a decurs lntr-o atmosferă cordială.

festiveîntreprinderii textile „Moldova" din Botoșani — ing. Augustin Vasile Cor- doș, directorul întreprinderii, și Feodor Angheli, corespondentul ziarului „Pravda" la București.Vorbitorii au subliniat cu acest prilej largul răsunet pe care l-a avut victoria Revoluției din Octombrie, influenta ei asupra evoluției mondiale, marile realizări obținute de popoarele sovietice în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, in toate domeniile activității economice și sociale, precum și succesele remarcabile ale poporului român. în direcția înfăptuirii exemplare a prevederilor și hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. Referindu-se la tradiționalele legături prietenești statornicite între partidele, popoarele și țările noastre, vorbitorii au reliefat totodată importanța deosebită a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-sovietice, pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, in lupta pentru mărețele idealuri ale socialismului și comunismului, ale păcii și înțelegerii între popoare.în încheierea adunărilor, formații artistice de amatori și profesionistă au prezentat spectacole.
★Cu acest prilej au fost organizate expoziții de fotografii, ce prezintă aspecte ale construcției comunismului în țara vecină și prietenă.

★în cadrul schimburilor culturale între județul Hunedoara și regiunea Donețk din R.S.S. Ucraineană, în județul Hunedoara a sosit într-un turneu al prieteniei ansamblul artistic „Zarevo Donețk". în cursul serii de feri, ansamblul ucrainean a prezentat un spectacol de cîntece și dansuri la Casa de cultură din Deva. Astăzi după-amiază, ansamblul u- crainean va evolua pe scena Casei de cultură din Hunedoara, iar în zilele următoare va da o serie de spectacole în orașul Brad, in stațiunea balneoclimaterică Geoaglu, în Valea Jiului, la Vulcan și Petroșani.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
DINAMO — S1NVDVNE 99—96Aseară, in sala sporturilor Floreas- ca, în meci retur pentru grupa E din cadrul competiției internaționale de baschet (masculin) „Cupa campionilor europeni" echipa Dinamo București a întilnit redutabila formație italiană Sinudyne din Bologna. Baschetbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 99—96, după ce la pauză au condus cu 52—41. Ni- culescu și Novac au înscris cîte 20 de puncte. Din echipa oaspete s-au remarcat Serafini (25) și Driscoll (23). în primul joc echipa italiană cîștigase cu 77—68. Dinamo va mai juca cu Maccabi (in deplasare) și cu Olympiakos (la București).

★Ieri, Ia Timișoara, în campionatul masculin de handbal, s-a jucat meciul restanță dintre echipele Politehnica Timișoara și Dinamo București. Oaspeții au repurtat victoria cu scorul de 14—13 (8—6).
★• 20 000 de spectator! la meciul de fotbal de la Ploiești dintre echipa locală F.C. Petrolul și o selecționată a statului Sao Paulo (Brazilia). Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat în minutul 7 de Simaciu.• Observatorul federal la meciul de fotbal F.C.M. Galați — Steaua din etapa a Xl-a apreciază în raportul către F.R.F. că arbitrul partidei (C. Ghiță) a dictat justificat lovitura de la 11 metri din minutul 72 pentru echipa gazdă.• Observatorul federal la meciul Corvinul — F.C. Argeș apreciază în raport că arbitrul partidei (M. Bu- zea) a comis greșeli grave în partea a doua a jocului. Cea mai evidentă dintre toate : în min. 73, Tonca (Corvinul), aflat în careul propriu, a lovit mingea cu mina și totuși nu s-a acordat penalti.• Cu ocazia cuplajului bucureștean programat duminică, de la ora 14, pe stadionul „23 August" (Progresul — Rapid și Steaua — Sportul studențesc) vor avea loc și alte manifestări sportive. Astfel, de la ora 12,15, se vor juca meciuri între echipele de copii (14 ani) ale celor patru cluburi bucureștene, o demonstrație de gimnastică a ansamblului de la liceul P.T.T.R. (sect. 7) ciștigător la „Festivalul școlarilor bucureșteni" și probe atletice de ștafetă. în pauzele celor două meciuri ale seniorilor : concursuri de călărie și motociclism.• Joi la Pekin, în fața a 18 000 de spectatori, a început dubla întîlnire amicală de gimnastică dintre echipele de tineret ale R.P. Chineze și României.

cinema
11.30: 13.45; 16; 18.15; 20,30, SALA 
PALATULUI (seria de bilete 795)
— 17,15, (796) — 20,15.
• Stropitoarea portocalie : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Pe veci al tău : LUCEAFĂRUL
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
FESTIVAL — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
•• Soarele alb al pustiului : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Papillon : CAPITOL — 9,30;
12,45; 16; 19,15.
• Osînda : VICTORIA — 9,30; 12; 
15; 17,30; 20, BUZEȘTI — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.

Mica sirenă i DOINA — 9,30;
11,15; 13; 14.45; 16,30; 18,15; 20.
• Lumină pe coline : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30.
• întoarcerea marelui blond: FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.

Cangurul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Cei patru mușchetari : EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Dacii : BUCEGI — 15,30 ; 17,45 ; 
20.

Oameni respectabili : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15,
EFORIE — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20.30.
• Ultima noapte a singurătății j 
UNIREA — 15.30; 17,45; 20, CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Pintea : DRUMUL SĂRII — 
13,30; 18; 20,15.
• Țara îndepărtată : GIULEȘTI
— 10; 15.30: 17,45; 20, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15.
• Pinocchio: FERENTARI — 15.30.
• Ultimele zile ale verii : FEREN
TARI — 18; 20,15.

Noi aventuri cu Tom și Jerry :
PACEA — 14,30; 16.

• O piramidă pentru mine : PA
CEA — 18; 20.
• Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
CRINGAȘI — 17.

Noaptea americană : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20.15.
• Pisicile aristocrate : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13.30.
• Dosarul Gericarov : MIORIȚA
— 15,45; 18; 20,15.
•- Cel mai frumoși ani : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
• Astă-seară dansăm în familie : 
MOȘILOR — 16; 18; 20.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
Popular — 15,45; 18; 20. 

e Călărețul fără cap : MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• Ursul Yogi : COSMOS — 15,30.
• Haiducii : COSMOS — 18; 20.15.
6 Cei 13 de la Barletta : FLACA- 
RA — 15,30; 18; 20,15.
• Războiul meu, dragostea mea : 
ARTA — 15.30: 17.45; 20.
• Celălalt Francisco : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

Tom Sawyer : PROGRESUL
— 9.
• Dacă tace cîntărețul : PROGRE
SUL — 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Al șaptelea cartuș : RAHOVA
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19.30.
•' Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert ex
traordinar susținut de orchestra 
de cameră din Praga. Solist: Bo
ris Krajny (R. S. Cehoslovacă) 
— 20.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al el husar — 19.30.

• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ivanov — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
•- Teatrul Giulești : Patima roșie
— 19.30.
• Teatrul satlric-muzical ,.c. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămint — 19,30. 
•• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : O poveste cu clntec — 
10, Răi și nătărăi — 17.
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„Soluționarea problemelor alimentației 
parte integrantă a eforturilor pentru crearea 

unei noi ordini economice internaționale11
• Dezbaterile din Comitetul economic al Adunării Generale a 
O.N.U. ® Adoptarea unei rezoluții în Comitetul pentru proble

mele sociale, umanitare și culturale

Reuniunea de Ia Geneva asupra viitorului 
constituțional al Rhodesiei

Proiect de document privind transferul puterii către 
majoritatea africană

NAȚIUNILE UNITE. — Corespondentul nostru transmite : Deși situația alimentară in lume s-a Îmbunătățit în ultimul an, viitorul nu garantează deloc o ameliorare permanentă a acesteia, ci, dimpotrivă, există riscul unei agravări, dacă nu se iau încă de pe acum măsuri preventive și corective — a declarat John Hannah, directorul executiv al Consiliului mondial al alimentației, în deschiderea dezbaterilor din Comitetul economic al Adunării Generale asupra. activităților O.N.U. vizînd promovarea progresului economic și social.. în țările în curs de dezvoltare. Problema hrănirii multor sute de milioane de oameni care trăiesc in sărăcie, mizerie, analfabetism — a spus el — nu va dispărea și nu se va rezolva de Ia sine în deceniile imediat următoare. Soluționarea ei necesită înțelegere și cooperare din partea tuturor națiunilor lumii.

Vorbind despre sarcinile consiliului, John Hannah a subliniat, intre altele, necesitatea încurajării producției de alimente în statele în curs de dezvoltare, obiectiv care constituie o parte integrantă a eforturilor de creare a unei noi ordini economice internaționale.
★Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale a adoptat, prin consens, un proiect de rezoluție supus dezbaterilor de un grup de 71 state, între care și România, la punctul privitor la „Dreptul persoanelor invalide". Documentul recomandă organizațiilor internaționale competente și agențiilor specializate să includă în programele lor prevederi pentru asigurarea aplicării efective a principiilor declarației asupra drepturilor persoanelor invalide.

GENEVA. — Joi s-au întrunit din' nou experții celor cinci delegații participante la lucrările conferinței cu privire la viitorul constituțional al Rhodesiei. Cu acest prilej au fost examinate o serie de măsuri cu caracter juridic și constituțional în legătură cu transferul puterii către majoritatea africană. Un proiect de document britanic prezentat experților sugerează, in esență, limitarea termenului de transferare legală a puterii la 15 luni și instituirea unui guvern interimar. în cadrul unei conferințe de presă, Abel Mu- zorewa, lider al populației de culoare din Rhodesia, s-a pronunțat pentru alegerea neîntîrziată în Rhodesia a unui nou premier, printr-o consultare electorală desfășurată pe baza principiului „un om — un vot", la care să ia parte toți cei îndreptățiți să voteze, indiferent de rasă.Pe de altă parte, din Salisbury se anunță că șeful actualului regim minoritar, Ian Smith, s-a înapoiat în

Rhodesia. într-o declarație în. care a trecut sub tăcere tactica obstrucționistă adoptată de reprezentanții regimului său la conferință, Smith a afirmat că lipsa de progrese la reuniunea de la Geneva s-ar datora unor „carențe organizatorice". Smith a considerat totuși necesar să a- dauge că ar fi prematur să se afirme că convorbirile de la Geneva nu au șanse de succes.Referindu-se la acțiunea șefului guvernului de la Salisbury, ministrul de externe britanic, Anthony Crosland, a arătat că plecarea lui Smith nu poate fi considerată drept o acțiune pozitivă.La Dar Es Salaam s-a anunțat, joi, că președinții Tanzaniei, Zambiei, Angolei și Mozambicului urmează să se întîlnească simbâtă pentru a aborda evoluția convorbirilor de la Geneva în problema rhodesiană, precum și acțiunile agresive întreprinse de trupele regimului minoritar de la Salisbury pe teritoriul mozambican.

BELGRAD

Ședința Prezidiului 
C.C. al U.C. I.BELGRAD Corespondentul nostru transmite : La Belgrad a avut loc cea de-a 24-a ședință a Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Au fost examinate probleme din domeniul relațiilor internaționale și ale relațiilor din mișcarea muncitorească internațională, precum și din sfera activității internaționale a U.C.I. Au fost abordate, totodată, probleme din activitatea curentă a Prezidiului C.C. al U.C.I.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

SITUAȚIE ÎNCORDATĂ ÎN LIBAN
• Puternice înfruntări armate la Beirut
• Contacte siriano-libanezeBEIRUT 4. — După1 ce în cursul zilei de miercuri la Beirut au continuat contactele politice în vederea asigurării transpunerii în viață a a- cordurilor de la Riad și Cairo privind încetarea focului, în noaptea de miercuri spre joi situația s-a deteriorat din nou. Au izbucnit puternice ciocniri, în care au fost utilizate tancuri, lansatoare de rachete și piese de artilerie. Agenția Reuter transmite că joi la Beirut s-au înregistrat cele mai violente lupte de la instituirea încetării focului, cu două săptămîni în urmă. Numeroase obuze de mare calibru și rachete au explodat în districtele rezidențiale din

ambele părți ale Beirutului. Potrivit posturilor de radio ale părților implicate în conflict, lupte grele au fost angajate și în centrul deja devastat al Beirutului, precum și în suburbiile sale din sud.Fiecare parte — arată agenția Reuter — se acuză reciproc de încălcarea încetării focului.
★O delegație militară siriană Ia nivel înalt a fost primită de președintele Elias Sarkis. Șefului statului libanez i-a fost inminat cu acest prilej un mesaj din partea președintelui Siriei, Hafez El-Assad.

SOFIA

FOTO-ACTUALITATE

Paris : demonstrație a funcționarilor din sectorul bancar și al asigură
rilor în sprijinul revizuirii scării salariilor, pentru a ține pasul cu creșterea 

continuă a costului vieții

MOZAMBIC

RIPOSTĂ HOTĂRiTĂ TRUPELOR INVADATOARE RHODESIENEMAPUTO 4 (Agerpres). — Trupe’e rasiste rhodesiene, care au invadat mai multe provincii mozambicane, au efectuat atacuri asupra orașului de frontieră Machipanda. (provincia Manica), utilizînd armament greu — anunță agenția mozambicană de informații — A.I.M. „Tentativele de invazie au fost respinse de către forțele FRELIMO", precizează A.I.M.Primul atac împotriva orașului Machipanda, situat la circa .90 km de Chimoio, capitala provinciei, s-a produs miercuri, la ora 17,10. Forțele FRELIMO au redus la tăcere, după zece minute de luptă, trupele rhodesiene — indică agenția citată. în jurul orei 18,00 trupele regimului rasist de la Salisbury au trecut din nou la atac, bombardind orașul și încercind să pătrundă în interiorul teritoriului mozambican. Și cea de-a doua tentativă a fost respinsă, iar atacanții au suferit pierderi — informează A.I.M. Forțele FRELIMO nu au înregistrat pierderi, potrivit aceleiași surse.A.I.M. relatează, de asemenea, că în provincia Gaza luptele au încetat la 2 noiembrie, după ce forțele armate mozambicane i-au respins pe asediatori pînă la frontiera rhodesiană.

într-un interviu acordat ziarului tanzanian „Daily News". ministrul de interne al Mozambicului, Armando Gebusa, sosit în Tanzania pentru a-1 informa pe președintele a- cestei țări, Julius Nyerere, in legătură cu agresiunea regimului rho- desian asupra Mozambicului. a relevat implicațiile politice ale acestei acțiuni a rasiștilor de la Salisbury, Atacul, se relevă în interviu, a fost declanșat exact în momentul cind la Geneva se desfășoară tratative privind viitorul Rhodesiei, ceea ce arată intențiile adevărate ale rasiștilor, care nu vor să predea puterea majorității africane. Africa spera că tratativele de la Geneva se vor desfășura în condiții de pace, dar atacul declanșat asupra Mozambicului nu lasă să se întrevadă că o asemenea dorință este împărtășită și de conducătorii de la Salisbury.Referindu-se la noile acțiuni agresive întreprinse de rasiștii rhodesieni pe teritoriul Mozambicului. ziarul zambiah „Daily Mail" relevă că scopul lor constă în a face să eșueze conferința de la Geneva in problema Rhodesiei. Ziarul lansează un apel către opinia publică să condamne acțiunile rasiștilor rhodesieni.

VARȘOVIA 

Convorbiri 

polono-cehoslovaceVARȘOVIA 4 (Agerpres). — Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit, joi, pe Lubomir Strougal, președintele Guvernului R.S. Cehoslovace, aflat într-o vizită de prietenie la Varșovia — informează agenția C.T.K. în aceeași zi au luat sfîrșit convorbirile dintre Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, și Lubomir Strougal și au fost semnate documentele în care sînt consemnate rezultatele convorbirilor.
Apelul P. S. din Japonia 
în vederea alegerilorTOKIO — Corespondentul Agerpres transmite : în vederea alegerilor generale, Partidul Socialist din Japonia a dat publicității platforma sa politică, în care cheamă electoratul nipon să voteze în favoarea candidaților partidelor de opoziție, astfel îneît a- cestea să poată obține un număr de mandate în Camera Reprezentanților egal cu al mandatelor P.L.D. P.S.J. se angajează ca, odată cu obținerea majorității parlamentare de către partidele din opoziție, să acționeze pentru instaurarea unui guvern democratic, pentru măsuri 'care să vină în întîmpinarea cererilor populare.

Întîlnire între miniștrii de externe
ai U. R. S. S.MOSCOVA 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția T.A.S.S., în zilele de 3—4 noiembrie a avut loc, la Sofia, în conformitate cu o înțelegere prealabilă, o întîlnire între Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Ismail Fahmy, vicepremier și ministru al afacerilor externe al R.A. Egipt, in cursul căreia au fost abordate pro-

și R. A. Egiptbleme de interes reciproc pentru cele două țări. O atenție deosebită a fost acordată evoluției situației din Orientul Mijlociu, necesității reluării cit mai urgente a Conferinței de pace' de la Geneva. Au fost discutate, de asemenea, probleme ale relațiilor dintre U.R.S.S. și R.A.E.S-a convenit ca schimburile de păreri în problemele de interes reciproc să fie continuate.
UNESCO: un rol important 

în edificarea unei lumi a păcii
Se împlinesc in aceste zile trei decenii de la crearea Organizației 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință fi Cultură (UNESCO). Po
trivit actului său constitutiv, semnat la scurt timp după sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, de către reprezentanții a 44 de țării orga
nizația își propune drept sarcină fundamentală să contribuie la menți
nerea păcii și securității prin promovarea colaborării internaționale in 
domeniile educației, științei și culturii.

Alegerile de deputați în 
Adunarea Națională a Cu- 
fc®î. Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P. C. din Cuba, prim-miniș- țr.u al Guvernului. .Revoluționar al Republicii Cuba, Raul Castro, al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, Osvaldo Dorticos Tor- rado, președintele Republicii Cuba, ceilalți membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba au fost aleși, marți, deputați în Adunarea Națională, organ suprem al puterii de stat, care va fi constituită la 2 decembrie a.c. Alegerea conducătorilor de partid și de stat, precum și a celorlalți deputați, în număr de 481, s-a efectuat, prin vot secret, in cadrul adunărilor municipale ale puterii populare, constituite la 31 octombrie.

agențiile de presă transmit:

Populația Uniunii Sovie
tico se r*d’ca în prezent la 257 milioane de locuitori — față de 241.7 milioane în 1970, anunță agenția T.A.S.S., citind un comunicat al Oficiului central de statistică. Printre orașele cele mai mari, pe primul loc se situează Moscova, cu 7,7 milioane locuitori, urmată de Leningrad (4,3 milioane), Kiev (2 milioane).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Scînteil. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII «o 360

0 puternică demonstrație 
a tineretului din Marea Britanie împotriva creșterii șomajului a avut loc la LOndra. în semn de'solidaritate cu tineretul, la demonstrație au participat, de asemenea, și reprezentanții unor uniuni sindicale. Potrivit ziarului „Morning Star", o treime din cei 1.5 milioane de șomeri sînt tineri sub' 25 de ani.

Convorbirile greco-turce la nivel de experți in problema delimitării platoului continental al Mării Egee au fost reluate la Paris. Un purtător de cuvint al Ambasadei turce din capitala Franței a relevat că discuțiile dintre experți se desfășoară normal.

Cerere pentru prelungi
rea mandatului parlamen
tar. Guvernul indian a supus Camerei inferioare a parlamentului un proiect de lege cerind prelungirea cu încă un an a mandatului actualului Parlament al Indiei, transmite agenția Reuter. Este pentru a doua oară cînd guvernul cere prelungirea mandatului parlamentar. Ultimele a- legeri generale s-au desfășurat în India în martie 1971. în eventualitatea că proiectul de lege guvernamental va fi adoptat de parlament, viitoarele alegeri generale se vor ține in anul 1978.

Confederația Internațio
nală a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.), care numără 57 milioane de aderenți, a depus o plingere la sediul Biroului Internațional al Muncii din Geneva în legătură cu acțiunile represive declanșate de autoritățile spaniole împotriva participanților la greva salariaților societății municipale de transporturi din Madrid.

Arestări în Malayezia. Poliția din Kuala Lumpur a anunțat miercuri că șase oameni politici ma- layezjeni, între care doi foști miniștri adjuncți, care au demisionat marți, au fost arestați. Agenția Reuter, care transmite știrea, subliniază că aceste arestări urmează declarației făcute luni de primul ministru malayezian, Dătuk Hussein Bin Onn, că va lua măsuri ferme împotriva celor implicați în-acțiuni ale elementelor de stingă.
Ratele de creștere a pre

țurilor 'n tarde membre ale Pieței
0 ședință a conducerii Partidului Liber Democrat din R.F.G. aavut loc la Bonn. Președintele partidului, Hans-Dietrich Genscher, a vorbit despre tratativele pe care le duce partidul cu Partidul Social Democrat in vederea realizării coaliției guvernamentale. El a arătat că a- ceste convorbiri se desfășoară intr-un spirit constructiv și că cele două partide își vor continua colaborarea în următoarea perioadă de

comune, în perioada 1 octombrie 1975 — 1 octombrie 1976, au fost următoarele : Irlanda — 18,9 la sută, Italia — 18 la sută. Marea Britame — 14.3 la sută. în Franța, prețurile au crescut cu 9.7 la sută, în Luxemburg cu 9,4 la sută, în Belgia si Danemarca cu 9,3 la sută. în Olanda cu 8.2 la sută, iar in R.F.G. cu 4 la sută.

patru ani.
Adunarea Națională a 

Franței a ^otarît miercuri crearea unei comisii parlamentare de anchetă in legătură cu „avansurile rambursabile" acordate de stat so

cietăților franceze publice și private constructoare de avioane — informează A.F.P. Deputății au respins, totodată, propunerea inițială ca a- ceastă comisie să-și limiteze investigațiile la fondurile publice acordate companiei aeronautice „Dassault- Breguet".
Accident feroviar.In noap_ tea de 3 noiembrie, pe ceață, s-a produs ciocnirea unui tren accelerat cu un tren de pasageri care staționa în gara poloneză Julianka, de pe calea ferată Lublin — Wroclaw. In timpul catastrofei, 25 de pasageri și-au pierdut viața, iar 60 au fost răniți, relatează agenția P.A.P. A fost instituită o comisie guvernamentală pentru stabilirea cauzelor accidentului.
Reprezentanți ai condu

cerii celor două principale 
partide din Jamaica - Parti~ dul Național Popular, de guvernâ- mint. și Partidul Laburist din Jamaica, de opoziție — s-au întrunit la Kingston. După cum precizează agenția Prensa Latina, reuniunea este consacrată combaterii valului de violență, semnalat în ultima vreme în țară, in perspectiva apropiatelor alegeri ce vor avea loc în Jamaica.

Un acord de c°°perare s*  a_ sistență economică pentru perioada 1976—1977 intre Republica Socialistă Vietnam și Suedia a fost semnat la Hanoi, informează agenția V.N.A.
Al doilea tur de scrutin 

al alegerilor parlamentare 
din Egipt s_a desfă?urat ioi> într-un număr de 139 de circumscripții electorale, unde la primul tur de scrutin, de la 28 octombrie, s-au înregistrat balotaje. Pentru a ocupa cele 217 locuri ale Adunării Poporului rămase nedistribuite, s-au prezentat 435 de candidați. în alte trei circumscripții electorale. în care votul de săptămina trecută a fost anulat, va avea loc un nou tur de scrutin la 18 noiembrie.

La Szolnok <R P Ungară), In urma descoperirii a încă cinci victime sub dărîmăturile clădirii unde s-a produs, la 2 noiembrie, explozia unei instalații de gaze, bilanțul

acestui accident se ridică la 12 morți, informează agenția M.T.I. Alte 9 persoane au fost rănite, precizează sursa citată.
Noi incidente în Irlanda 

de Nord. Uoua persoane au fost ucise la Belfast și Dundrod de ne- cunoscuți, care le-au atacat în propria lor locuință. Numai în patru zile, scrie agenția France Presse, șirau pierdut viața, la Belfast, un polițist și cinci persoane civile.
Rata inflației în Chile a fost luna trecută de 6,7 la sută. în ultimele 10 luni ale acestui an, rata inflației a fost de 151,3 la sută.
Numărul șomerilor vest-

germania sP°r'*'> iuna octom-brie, cu aproximativ 45 000, majorind numărul total al acestora la 943 700, s-a anunțat oficial de Oficiul federal al muncii din Niirnberg. Numărul șomerilor reprezintă 4,1 la sută din forța de muncă a R.F.G.
Suspendarea Constituției 

în Burundi a fost anuntata de conducătorul recentei lovituri de stat din Burundi, colonelul Jean-Baptiste Bagaza. El a adăugat că puterea va fi preluată de un Consiliu suprem revoluționar, alcătuit din 30 de membri.
Guvernul Pakistanului * anunțat o serie de măsuri vizind stimularea explorării și exploatării resurselor de petrol ale țării. După cum informează agenția Reuter, guvernul a anunțat, intre altele, scutirea de impozite asupra echipamentului importat și dreptul firmelor de a exporta o parte din petrolul realizat.
Partidul Radical Italian 3 ales-o pe Adelaide Aglietta în funcția de secretar al acestui partid. Este prima femeie care va conduce o grupare politică italiană.
Guvernul R.F.G.s a decIarat de acord cu decizia ministrului apărării de destituire a generalului Kru- pinski. comandantul forțelor aeriene ale R.F.G,, și a adjunctului său, în urma afirrtiațiilor calomnioase ale a- cestora la adresa liderului fracțiunii P.S.D. din Bundestag.

Precizări privind rezulta
tele alegerilor din S.U.A. p°- trivit datelor comunicate la Washington, candidatul democrat Jimmy Carter a obținut sprijinul a 297 de mari electori, iar candidatul republican Gerald Ford — 241 din totalul de 538. Această modificare față de cifrele anunțate anterior (303 electori, respectiv 235) s-a datorat faptului că toți cei șase electori de care dispune statul Oregon au revenit lui Gerald Ford, și nu lui Jimmy Carter, așa cum se anunțase anterior. Noile cifre nu schimbă rezultatul alegerilor prezidențiale, al căror ciștigător rămîne Jimmy Carter.

Ministrul portughez al 
agriculturii, A- L- Cardoso’ care și-a prezentat demisia, a dat publicității o scrisoare privind motivul deciziei sale. El arată că partidul socialist a adoptat „o moțiune de. politică generală care subliniază necesitatea continuării reformei agrare", dar această moțiune nu conține precizări în ceba ce privește modul in care trebuie continuată reforma, programul și sensul ei. Cardoso afirmă că va continua să lupte „pentru socialism și democrație, in calitate de militant al P.S.P. și de deputat".

Secretariatul Ligii Arabe 
a propus organizarea unei conferințe economice arabe care să elaboreze o strategie economică a țărilor membre ale ligii pînă la sfîrșitul secolului. Conferința ar urma să se desfășoare în luna aprilie 1977.

0 nouă ședință plenară în cadrul negocierilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală s-a desfășurat joi, la Viena.
Președintele Republicii 

Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka, a subliniat, într-o declarație făcută cu prilejul vizitării șantierului „Palatului tineretului", din orașul Tamatave, că țara sa duce o politică de cooperare cu statele socialiste și de neamestec în afacerile interne ale altor state, pronunțîn- du-se pentru relații cu toate țările, indiferent de regimul lor politic.
Delegația F.M.I. la Lon

dra. Ministrul de finanțe britanic, Denis Healey, a avut, la Londra, convorbiri cu delegația Fondului Monetar Internațional, în legătură cu cererea adresată de guvernul Callaghan pentru un împrumut în valoare de 3,9 miliarde dolari.

Retrospectiva celor 30 de ani de existență prilejuiește reliefarea u- nei activități multilaterale desfășurate de UNESCO — din care fac în prezent parte 138 de state — în scopul îndeplinirii nobilei sale misiuni. Bilanțul realizărilor este, fără îndoială, pozitiv, în măsura în care această organizație a izbutit să contribuie la progresul educației, științei și culturii in țările membre și, în special, in statele în curs de dezvoltare, unde se resimt cele mai mari nevoi în această privință. Se cuvin menționate, în acest sens, e- forturild depuse de UNESCO în vederea lichidării analfabetismului și îmbunătățirii calitative a sistemului de educație în țările lumii a treia, pentru extinderea cooperării in domeniul cercetării științifice și dezvoltarea mijloacelor de informare în lume, pentru lărgirea circuitului valorilor spirituale, în interesul cauzei înțelegerii și păcii în lume. „Creația spirituală a omenirii. știința, arta, cultura — spunea președintele Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei făcute în 1970 la sediul UNESCO, referindu-se la rolul organizației — nu pot progresa și înflori decît într-un climat de pace, de înțelegere și colaborare între popoare. în zilele noastre, cultura este atît o premisă, cit și o consecință a păcii. Tocmai de aici rezidă importanța deosebită a misiunii pe care o are UNESCO in dezvoltarea colaborării pe planul culturii și științei, a ridicării spirituale a popoarelor".Pornind de la înțelegerea profundă a acestei misiuni. România socialistă, ferm atașată principiilor colaborării și cooperării internaționale, și-a adus, în cei 20 de ani de participare la activitățile UNESCO, o contribuție activă în vederea realizării scopurilor organizației. Sînt cunoscute numeroasele propuneri și inițiative pe care țara noastră le-a prezentat, de-a lungul anilor, în cadrul UNESCO. Dintre acestea, de un larg ecou s-au bucurat inițiativele în domeniul educării tineretului potrivit idealurilor de pace, respect mutual și prietenie între popoare. Un alt șir de propuneri ale țării noastre însușite de UNESCO s-au referit la valorificarea și utilizarea rațională -a resurselor umane, ca factor esențial al dezvoltării social-econo- mice și componentă a lichidării decalajelor între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, a edificării unei noi ordini economice mondiale. în acest sens, țara noastră a militat consecvent pentru formarea și perfecționarea de cadre proprii in țările în curs de dezvoltare, și-a adus contribuția la realizarea acestui obiectiv prin diverse forme, trimițînd cadre și asigurînd formarea in România a unui mare număr de tineri din aceste țări.Dezvoltarea și diversificarea programului de cooperare europeană

au constituit, de asemenea, un domeniu de interes prioritar, căruia România i-a acordat o importanță deosebită, inițiind un șir de acțiuni sau participind, alături de alte țări ale continentului, la toat^ proiectele de activitate întreprinse de UNESCO în acest scop. în prezent, tara noastră militează cu fermitate, în cadrul UNESCO, pentru aplicarea în practică a prevederilor Actului final al Conferinței general-euro- pene referitoare la dezvoltarea colaborării în domeniile educației, științei și culturii, considerind a- ceste prevederi o latură esențială a edificării înțelegerii și securității pe continentul nostru. Firește, intensificarea schimburilor cultural- fctiințifice trebuie să slujească apropierii și prieteniei între popoare, să contribuie la mai buna cunoaștere a valorilor spirituale autentice, a tot ceea ce a creat mai bun omenirea — și nicidecum prilejuri de deschidere a unor canale de penetrație a diverselor forme de poluare morală, sau la încercări de amestec în treburile interne ale statelor. Preocuparea țării noastre pentru promovarea unei colaborări cultural-științifice largi, înțeleasă tocmai în acest fel profund umanist, și-a găsit expresia, intre altele, și în proiectul de rezoluție-ca- dru prezentat la actuala sesiune de la Nairobi a Conferinței generale a UNESCO privind contribuția cercetării științifice și a dezvoltării tehnologice pentru protejarea mediului în zona balcanică — proiect primit cu mult interes.Aceste initiative și acțiuni constructive s-au bucurat și se bucură de o largă apreciere în rîndul celorlalți membri ai organizației. Ca o expresie a acestei prețuiri, Bucu- reștiul a fost desemnat drept gazdă a Unui șir de reuniuni ale UNESCO, printre care conferința miniștrilor educației din țările europene membre ale organizației, din noiembrie 1973. De asemenea, la București ființează Centrul european al UNESCO pentru învăță- mintul superior, care desfășoară o activitate deosebit de utilă în domeniul documentării, informării și cercetării privind invățămîntul superior european.Desfășurînd o vastă operă constructivă, bazată pe insușirea și a- plicarea în practică a marilor cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contemporane, România socialistă înțelege să-și aducă din plin, și de acum înainte, contribuția la promovarea scopurilor UNESCO, la extinderea colaborării și cooperării internaționale, în domeniile educației, științei și culturii, parte integrantă a marelui proces istoric al făuririi unei lumi a păcii și justiției, în care toate națiunile să-și poată realiza aspirațiile de progres și înflorire a civilizației.
Gh. CERCELESCU

® PENTRU PREÎN-
TIMPINAREA COLIZI
UNII AVIOANELOR.Poa- te fi eliminat pe deplin riscul ciocnirii avioanelor in aer ? Iată tema dezbătută — după citeva grave accidente de acest fel — la o consfătuire ținută recent la Washington. Participant! : piloți, experți în calculatoare electronice și reprezentanți ai industriei aeronautice. S-a discutat, îndeosebi, despre eficiența unui dispozitiv folosit in prezent, cu titlu experimental, pe un număr de avioane. Denumit B-CAS (Beacon-based Collision Avoidance System, a- dică sistem de radio-unde pentru evitarea ciocnirilor), dispozitivul constă dintr-un computer care lucrează in interacțiune cu instalația de radiolocație a

flată la bordul avioanelor (și prin care se transmit la sol semnale privind traseul și înălțimea de zbor). Computerul dispozitivului B-CAS recepționează și el aceste semnale, le analizează și. dacă există pericolul ungi coliziuni, declanșează un semnal de alarmă, indicînd pilotului atit poziția avionului ce se apropie, cit și direcția ce trebuie urmată pentru preîn- tîmpinarea accidentului.
• „BALENA" DE PE 

NIPRU. Pe lacul de acumulare de la Kremenciug, pe Nipru, se fac probele unei ambarcațiuni destinate unei importante măsuri de „ecarisaj". Lacul a fost năpădit de alge al- bastre-verzi, care îi răpesc oxi

genul, amenințînd astfel existența faunei și florei acvatice. De asemenea, ele astupă conductele și răspîndesc un miros neplăcut. Prora ambarcațiunii care încearcă să le vină de hac are forma gurii de balenă. Algele „înghițite" sint colectate în vederea folosirii ca îngrășămînt în agricultură. Ele conțin in proporție de 40 la sută substanțe proteice, la care se adaugă mi- croelemente ș.a.
• ACTUALITATEA LUI 

CICERO. La Capitoliul din Roma s-a desfășurat recent cel de-al treilea „Colloquium Tul- lianum", sub auspiciile centrului de studii dedicate lui Cicero. Tema dezbaterii : modernitatea lui Cicero, apreciat de către

participanți pentru profunzimea și mobilitatea gîndirii sale ca un precursor al acelei forme de expresie, contemporane prin excelență, pe care o constituie dizertația politică.
• POLIȚIȘTI SUB AN

CHETĂ. Din nou un scandal răsunător Ia Scotland Yard : nouă funcționari importanți ai poliției londoneze (dintre care opt au făcut parte dintr-o brigadă de elită, însărcinată cu depistarea gangsterilor specializați în atacarea băncilor) sînt anchetați' sub învinuirea că au obținut mari sume de bani din 

partea unor figuri ale lumii interlope. Cercetările au fost declanșate după ce ziarul „Guardian" a pus la dispoziția autorităților materiale acuzatoare, mai ales benzi de magnetofon cu mărturiile unor răufăcători. A- ceștia pretind că și-au deschis larg pungile pentru a li se aranja dosare cit mai puțin compromițătoare. Cazul reprezintă doar „virful unui aisberg", cum scrie presa londoneză, care reamintește că, în primăvară, 12 polițiști londonezi au fost puși sub anchetă pentru complicitatea lor, copios plătită, cu .difuzorii de publicații pornografice interzise.

• DIAMANTUL-VEDE- 
TĂ. Corporația guvernamentală cinematografică din Pakistan a început turnarea unui film al cărui „erou" principal este vestitul diamant „Koh-i- Noor" de 109 carate. Această piatră prețioasă a fost martora a numeroase tragedii. în Pakistan circulă o legendă care spune că pentru el a curs atît singe, incit nu ar putea fi cuprins intre malurile Gangelui.

• PENURIE DE APĂ 
POTABILĂ. Pentru a echilibra balanța de apă potabilă, deficitară in unele regiuni ale Mexicului, autoritățile au elaborat un program de utilizare a numeroaselor izvoare și lacuri 

cu apă sărată, precum și a apei de mare. în acest scop vor fi construite mai multe întreprinderi de desalinizare, dintre care unele vor distila apa cu ajutorul energiei solare, iar altele vor utiliza procedee chimice de obținere a apei potabile.
• „CONCORDE": 

MAI PUȚINI DECIBELI. „Concorde" a devenit mai puțin zgomotos la decolare sau aterizare, apropiindu-se de nivelul fonic al unor aparate cu reacție obișnuite, afirmă Brian Walpole, expert in probleme de tehnica zborului de la compania „British Airways". Walpole a precizat că reducerea gradului de poluare sonoră provocată de reactoarele aparatului s-a realizat, pe de o parte, prin inter

mediul unor noi tehnici de zbor, ca urmare a creșterii experienței echipajelor și, pe de altă parte, ca rezultat al unor modificări aduse structurii supersonicului.
• IN APĂRAREA SPE

CIILOR PE CALE DE 
DISPARIȚIE. Cam(’ra comunelor a aprobat un proiect de lege menit să apere speciile de animale exotice aflate in pericol de dispariție. în acest sens, in Anglia vor fi interzise importurile sau exporturile de colți de elefanți, blănuri de leopard, coarne de rinocer etc. De asemenea, proiectul interzice importul unor animale, păsări sau plante exotice al căror număr se împuținează


