
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10642 Prim. .diție Sîmbătă 6 noiembrie 1976 8 PAGINI —40 BANI

HOTĂRlRI ALE PLENAREI C.C. Al P.C.R. DIN 2-3 NOIEMBRIE 1976

HOTARÎREA
Plenarei ComMi Central al PartiMii Comunist Rumân 
cu privire la realizarea integrală a prevederilor planului 
natiunal unic pe anul W7 si imbunâtâtirea activității 
de proiectare, investiții, cercetare si inginerie tehnologica

SESIUNEA MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE 
Exprimînd hotărîrea întregului popor de a înfăptui 
neabătut sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, înaltul for legislativ al țării a dezbătut 
și adoptat legi de o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea economiei naționale, pentru progresul 

necontenit al societății noastre socialiste

I. — Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, analizînd rezultatele obținute în 
înfăptuirea sarcinilor planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul în curs, a 
luat în dezbatere o serie de probleme privind îm
bunătățirea în continuare a activității economice 
în vederea realizării în bune condiții și la un 
nivel de eficiență tot mai înalt a prevederilor pla
nului pe 1977 și pe întregul cincinal.

Plenara a constatat cu satisfacție că prin munca 
harnică și entuziastă desfășurată de întregul 
nostru popor, sub conducerea partidului, se înfăp
tuiesc cu succes obiectivele stabilite de Congresul 
al XI-lea privind dezvoltarea economico-socială a 
țării și ridicarea nivelului de trai al poporului. 
Realizările din primul an al cincinalului ilustrează 
realismul planului de dezvoltare economico-socială 
a țării și demonstrează justețea politicii partidu
lui de aplicare creatoare a adevărurilor generale 
marxist-leniniste la condițiile concrete din țara 
noastră, promovarea cu consecvență a concepției 
revoluționare materialist-dialecțice, a principiilor 
socialismului științific.

Plenara apreciază că orientările fundamentale 
date de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de-a lungul întregului proces 
de elaborare a planului, duc la creșterea intr-un 
ritm mai rapid a producției și eficienței în toate 
sectoarele economiei naționale și pe această bază 
la îmbogățirea vieții materiale și spirituale a po
porului nostru.

Activitatea intensă desfășurată de secretarul 
general al partidului, indicațiile date în recentele

consfătuiri și vizite de lucru, analiza științifică și 
orientările conținute în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la încheierea plenarei au pus 
în evidență noi posibilități pentru creșterea gra
dului de utilizare a capacităților de producție, mo
dernizarea structurii producției și realizarea unui 
înalt grad de valorificare a materiilor prime, ma
terialelor, gospodărirea judicioasă a tuturor resur
selor materiale, reducerea importurilor, precum 
și pentru accentuarea laturilor calitative ale pla
nului.

Plenara Comitetului Central apreciază că, în an
samblul său, proiectul îmbunătățit de plan pe anul 
1977 corespunde pe deplin obiectivelor stabilite și 
se înscrie în ritmurile de dezvoltare prevăzute de 
Congresul al XI-lea pentru sporirea avuției na
ționale și ridicarea bunăstării celor ce muncesc, 
asigură continuarea cu fermitate a înfăptuirii Pro
gramului partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Corespunzător prevederilor 
din plan, producția industrială urmează să crească 
cu 10.5 la sută, productivitatea muncii in industrie 
cu 9,2 la sută, venitul național cu 11.3 la sută.

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român aprobă proiectul Planului național 
unic și al Bugetului de stat pe anul 1977 și sta
bilește înaintarea acestora spre dezbatere și adop
tare Marii Adunări Naționale a Republicii Socia
liste România.

Pentru realizarea integrală și în bune condiții 
a planului și bugetului de stat pe anul 1977 este 
necesar ca ministerele, celelalte organizații eco

nomice, centralele industriale, întreprinderile, 
consiliile populare să treacă neintîrziat la adopta
rea de măsuri pentru organizarea producției și a 
muncii, de încheiere a contractelor, de realizare a 
aprovizionării tehnico-materiale, astfel incit incă 
din primele zile ale anului viitor planul să se rea
lizeze în mod ritmic.

Organele și organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii din centrale și întreprinderi 
trebuie să desfășoare o largă muncă politică și 
educativă pentru antrenarea tuturor oamenilor 
muncii la realizarea în cele mai bune condiții 
a planului de producție, a planului de investiții, 
a tuturor activităților economico-sociale din anul 
1977.

în acest sens este necesar:
1. Planul de producție industrială să fie reali

zat ritmic, în structura sortimentală și calitativă 
prevăzută în plan și rezultată din contractele în
cheiate cu beneficiarii interni și externi, respec- 
tîndu-se cu strictețe obligațiile asumate de către 
fiecare întreprindere producătoare. întreprinde
rile care într-o lună nu-și realizează planul fizic 
de producție își vor majora sarcinile pe luna ur
mătoare cu aceste nerealizări, in așa fel incit să 
se asigure înfăptuirea integrală a' planului cin
cinal.

2. Să se asigure creșterea gradului de folosire 
a utilajelor, a suprafețelor de producție, utiliza
rea integrală a timpului de producție și respecta-

(Continuare in pag. a Il-a)

HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Central al PartiM Comunist Rumân
cu privire la realizarea Programului de măsuri pentru

In cursul dimineții de vineri au 
continuat în plen lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a legislaturii a Vil-a a 
Marii Adunări Naționale.

Intîmpinați cu aplauze puternice 
de deputați și invitați, în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, losif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec.

în sală se aflau membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost pre- 
zenți, în calitate de invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai oame
nilor muncii, personalități ale vieții 
•științifice, culturale și artistice.

Ședința înaltului for legislativ al 
țării a fost deschisă de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

In cadrul ședinței au fost reluate 
dezbaterile generale asupra proiectu
lui de Lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare economi
co-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1977 și asupra pro
iectului de Lege pentru adoptarea 
Bugetului de stat pe anul 1977.

Pe marginea celor două proiecte 
de legi au luat cuvîntul deputății 
Ion Ursu, Mircea Dan Anghel, losif 
Uglar, Dionisie Balint, Gheorghe 
Dumitrache, Mihai Gafițeanu.

După examinarea pe articole, Ma
rea Adunare Națională a votat în 
unanimitate cele două legi.

Din împuternicirea guvernului, to
varășul Petre Lupu, ministrul mun
cii, a prezentat expunerea asupra 
proiectului de Lege privind recruta
rea și repartizarea forței de muneă 
și asupra proiectului de Lege privind 
încadrarea într-o muncă utilă a unor 
persoane apte de muncă.

Președintele Comisiei pentru sănă
tate, muncă, asigurări sociale și pro
tecția mediului, tovarășul Ioan Pop D. 
Popa, a prezentat raportul comun al 
comisiilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale asupra acestor două 
proiecte de legi.

în cadrul dezbaterilor pe margi
nea celor două proiecte de lege au 
luat cuvîntul deputății Dumitru Be- 
jan, Stela Chioveanu, Gheorghe Pe- 
trică, Maria Stănescu, Ioan Manciuc, 
Ion Baicu, Iuliu Fejes, Ion Gheorghe.

S-a trecut apoi la examinarea pe 
articole a proiectului de Lege pri
vind recrutarea și repartizarea for
ței de muncă, după care, în unanimi
tate, Marea Adunare Națională a 
votat legea.

A fost examinat apoi, pe articole, 
cel de-al doilea proiect de lege, 
Marea Adunare Națională hotărind 
ca aceasta să se intituleze : „Legea 
privind încadrarea într-o muncă uti
lă a persoanelor apte de muncă".

Trecîndu-se la vot, Marea Adunare 
Națională a votat în unanimitate le
gea.

în continuare, tovarășul Vasile Pa- 
tilineț, ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, a 
prezentat proiectul de Lege privind 
economia vînatului și vînătoarea, iar 
tovarășul Iulian Drăcea, secretar al 
Comisiei pentru agricultură, silvicul
tură și gospodărirea apelor, a prezen
tat raportul comun al comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

în cadrul dezbaterilor generale a- 
supra acestui proiect de lege au luat 
cuvîntul deputății Petre Blajovici, 
Vasile Sava, Ernest Szotyori, Ion 
Aslan, Emilian Mihăilescu.

S-a trecut apoi la examinarea p« 
articole a proiectului de lege, după 
care, în unanimitate, Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea privind 
economia vînatului și vînătoarea.

La încheierea ședinței, tovarășul 
Nicolae Giosan a anunțat că proiec
tele de legi înscrise la următoarele 
puncte pe ordinea de zi a sesiunii, 
ca și alte proiecte de legi ce se vor 
primi la Biroul Marii Adunări Na
ționale, urmează a fi examinate de 
comisiile permanente competente, 
după care vor fi supuse spre dez
batere și aprobare Marii Adunări 
Naționale într-o altă ședință a ac
tualei sesiuni.

Data reluării în plen a lucrărilor 
celei de-a IV-a sesiuni a legislaturii 
a Vil-a a Marii Adunări Naționale 
va fi anunțată ulterior.

aplicarea hotărîrilor Congresului al Kl-lea al partidului 
si ale Cungresului educației politice si al culturii sncialiste
in domeniul muncii

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 2—3 noiembrie 1976, luînd în 
dezbatere Programul elaborat de Comisia ideolo
gică a C.C. al P.C.R. sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea 
în viață a sarcinilor trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului și de Congresul educației 
politice și al culturii socialiste în domeniul mun
cii ideologice, politice și cultural-educative, apre
ciază că măsurile prevăzute în program — care 
au încorporat și propunerile făcute de oamenii 
muncii in cadrul dezbaterilor publice asupra 
acestui important document — asigură intensifi
carea activității de dezvoltare a conștiinței socia
liste și formare a omului nou, stimularea parti
cipării tuturor oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — la viața

ideologice pulitice si cultural-educative
ideologică, politică și culturală a țării, la întreaga 
operă de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Plenara dă o înaltă apreciere Programului de 
măsuri și constată cu satisfacție că el a fost pe 
deplin aprobat în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc în organizațiile de partid, de masă și obștești, 
în presă, cu participarea întregului popor. în spi
ritul profundului democratism statornicit în socie
tatea noastră. Aceste dezbateri s-au transformat 
într-o puternică manifestare a unității și coeziu
nii întregului nostru popor în jurul partidului, 
a hotărîrii neclintite a tuturor oamenilor muncii 
de a înfăptui neabătut Programul Partidului 
Comunist Român.

Vasta activitate ideologică, politică și cultural- 
educativă organizată și condusă de partidul nos

tru constituie parte integrantă a întregii opere de 
edificare a societății socialiste, a Programului 
adoptat de Congresul al XI-lea.

Programul de măsuri reflectă spiritul nou, con
secvent revoluționar, în care partidul nostru 
elaborează problemele politico-ideologice, ale dez
voltării societății noastre, preocuparea constantă 
pentru abordarea creatoare, de pe pozițiile mar- 
xism-leninismului, a proceselor fundamentale ale 
edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării spre comunism, ale formării 
omului nou, cu o înaltă conștiință și un larg 
orizont de cunoaștere. Plenara subliniază 
constanța preocupărilor partidului nostru — 
reflectate în Programul de măsuri — pen
tru formarea și educarea în spiritul prin-

(Continuare în pag. a Il-a)

HOTARÎREA
Plenarei Cemitetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la trecerea la reducerea duratei săptămînii 

de lucru
Plenara Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român din 2—3 noiembrie 1976 a analizat 
propunerile de măsuri privind asigurarea condi
țiilor trecerii, în cursul actualului cincinal, la re
ducerea duratei săptămînii de lucru, elaborate sub 
conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, de Biroul'Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șl 
Sociale a României.

Plenara aprobă propunerile privind reducerea 
duratei săptămînii de lucru și apreciază că acestea 
corespund hotăririior adoptate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., reprezintă o nouă și importantă 
acțiune a partidului și statului nostru de ridicare 
a nivelului de trai al întregului popor, de îmbi
nare rațională a muncii cu odihna și instrucția 
cultural-științifică a maselor.

Trecerea la reducerea duratei săptămînii de lu
cru a devenit posibilă ca urmare a marilor reali- 
zări dobîndite de clasa muncitoare, țărănime, inte
lectualitate, de toți oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, în înfăp

tuirea politicii partidului de dezvoltare rapidă a 
potențialului productiv al țării. Traducerea în 
viață a acestui important obiectiv impune preocu
pări susținute pentru utilizarea cu maximă efici
ență a potențialului tehnic, material și uman de 
care dispun unitățile economico-sociale, atrage
rea în circuitul productiv a tuturor rezervelor exis
tente, introducerea pe scară largă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, perfecționarea 
organizării producției și a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei, creșterea mai rapidă a producti
vității muncii, astfel incit fiecare unitate socialistă 
să asigure realizarea integrală a prevederilor Pla
nului național unic de dezvoltare economică și 
socială a țării pe perioada 1976—1980.

Pentru pregătirea corespunzătoare a tuturor mă
surilor tehnice, economice și organizatorice nece
sare, introducerea săptămînii de lucru de 44 ore 
se va face treptat începînd cu anul 1977, acordîn- 
du-se prioritate ramurilor și sectoarelor în care lu
crează un număr însemnat de femei, precum și' 
celor cu condiții grele de muncă, astfel încît a- 
ceastă acțiune să se generalizeze în întreaga eco

nomie în anul 1982. Trecerea la reducerea săptă- 
mînii de lucru va fi precedată în toate ramurile 
de experimentări în unități reprezentative.

Plenara hotărăște ca propunerile de măsuri pri
vind asigurarea condițiilor trecerii la reducerea 
duratei săptămînii de lucru să fie date publicității 
și puse în dezbatere publică, în organizațiile de 
partid și adunările oamenilor muncii, urmînd să 
fie supuse spre aprobare Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă convingerea 
că toate comitetele județene de partid, organele 
și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C., 
conducerile ministerelor, centralelor, întreprinde
rilor, colectivele de oameni ai muncii vor desfă
șura o intensă activitate creatoare pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a obiectivelor 
actualului cincinal, pentru accelerarea dezvoltării 
forțelor de producție, a avuției naționale, care să 
asigure un nivel tot mai înalt de civilizație mate
rială și spirituală întregului popor, progresul și 
prosperitatea României socialiste.

PUBLICAM ÎN PAGINILE III-IV:

LEGEA
pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare 

economico-socială 
a Republicii Socialiste România 

pe anul 1977

LEGE
pentru adoptarea Bugetului 

de stat pe anul 1977
Producție fizică

• Unitățile industriei ușoare și-au 
depășit sarcinile de plan, pe cele 10 
luni care au trecut din acest an, cu 
peste 3 la sută. Ca atare, a fost 
creată posibilitatea livrării, peste 
prevederi, a 3,5 milioane de trico
taje, 1,6 milioane m p de textile ne
țesute, confecții în valoare de peste 
300 milioane lei, circa 8 milioane m p 
de geamuri și alte produse, asigu- 
rîndu-se, astfel, îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării populației. De 
menționat că cea mai mare parte din 
sporul de producție s-a realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii.

• Metalurgiștii țării raportează, 
după zece luni din primul an al 
cincinalului, noi și importante suc
cese în muncă. Furnaliștii din Galați, 
Hunedoara, Călan, Vlăhița, de pildă, 
care au aplicat în acest an ample 
programe de măsuri tehnico-organi-

peste prevederi
zatorice de îmbunătățire^ a activității 
desfășurate, au înscris in grafice, la 
această dată, o producție suplimen
tară de peste 250 000 tone fontă. La 
rîndul lor, cocsarii au produs supli
mentar, pentru furnale, aproape 
15 000 tone cocs metalurgic.

• Minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului au încheiat activita
tea din 10 luni ale anului cu un bi
lanț deosebit de valoros. Eforturile 
depuse de ei pentru creșterea ran
damentului muncii în abataje este 
ilustrat, printre altele, de cele peste 
115 000 tone cărbune energetic și 
cocsificabil livrate in această peri
oadă peste prevederile de plan. Prin 
contribuția hotărîtoare adusă la rea
lizarea acestei producții suplimentare 
de cărbune, minerii de la Vulcan, 
Uricani, Petrila, Lonea și Paroșeni 
își consolidează și mai puternic po
zițiile de colective fruntașe în în
trecerea socialistă. (Sabin Ionescu).

Cu planul de export 
depășit

Constructorii de tractoare din 
Brașov anunță un prestigios suc
ces : depășirea sarcinilor la export 
pe 10 luni cu 3 500 tractoare fizice 
de diferite tipuri. Dacă luăm în con
siderare numărul total al tractoare
lor livrate partenerilor externi de la 
începutul anului, aceasta înseamnă că 
harnicul colectiv al întreprinderii 
brașovene va livra, în următoarele 
zile, la export ultimele tractoare din 
planul pe acest an. Concomitent, co
lectivul întreprinderii de tractoare 
din Brașov a livrat la export o can
titate de piese de schimb a căror 
valoare depășește cu 17 milioane lei 
valută prevederile de plan pe 10 luni. 
(Nicolae Mocanul.

L
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HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realizarea integrală 
a prevederilor Planului national unic pe anul 1S/J si îmbunătățirea activității de proiectare,

investiții, cercetare si inginerie tehnologică
(Urmare din pag. I)
rea riguroasă a programelor de întreținere 
și reparații ale mașinilor și instalațiilor.

3. In toate întreprinderile, secțiile și ate
lierele să se acționeze pentru modernizarea 
tehnologiilor de fabricație, sporirea gradu
lui de mecanizare și automatizare, perfec
ționarea organizării producției și a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă, astfel încît să se îndeplinească 
sarcinile de creștere a productivității 
muncii,

4. In centrul activității tuturor unităților 
productive trebuie să stea folosirea judi
cioasă a resurselor de materii prime și ma
teriale, a energiei, combustibilului, comba
terea oricărei forme de risipă, reducerea 
continuă a cheltuielilor generale ale între
prinderilor și secțiilor, a costurilor de pro
ducție, ridicarea eficienței economice la un 
nivel superior.

5. Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
tehmco-materiale, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizionării Tehni- 
co-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor. Fixe și Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie vor elabora, pînă 
la sfirșitul anului în curs, un program uni
tar privind obligațiile de cooperare pe li
nie de producție care revin ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, acestea re- 
prezentînd sarcini de plan pentru unitățile 
respective. Se va trece, de asemenea, la 
elaborarea unui program de cooperare în
tre județe, în așa fel încît să se asigure 
îndeplinirea ritmică și la timp a obligații
lor reciproce.

Se va acorda, totodată, atenție îmbună
tățirii și perfecționării cooperării între în
treprinderile din industria republicană și 
cele din industria locală de stat și coope
ratistă.

6. Ministerele, organele de sinteză eco
nomică, centralele industriale și unitățile 
productive să acționeze pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de export, prospec
tarea pieței externe și încheierea contrac
telor, gospodărirea judicioasă a fondurilor 
valutare, lărgirea formelor de cooperare 
economică cu alte țări.

Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale va asigura 
coordonarea unitară a întregii activități de 
comerț exterior, controlul asupra modului 
în care se realizează sarcinile de import și 
export, respectarea obligațiilor contractua
le și va urmări zilnic realizarea programu
lui de export și import.

7. Pentru creșterea, în continuare, a ni
velului de trai al tuturor oamenilor mun
cii, să se realizeze întocmai măsurile pre
văzute în programele privind producția și 
desfacerea către populație a bunurilor de 
consum, extinderea prestărilor de servicii, 
executarea construcțiilor de locuințe, dez
voltarea bazei materiale a învățămîntului. 
științei,/ culturii, sănătății,, ocrotirii sociale 
și sportului.

Consiliul de coordonare a producției bu
nurilor de larg consum și Consiliul pen
tru coordonarea și îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de servicii către 
populație trebuie să ia măsuri pentru diver
sificarea producției industriei alimentare 
și ușoare, pentru perfecționarea organizării 
rețelei comerciale, aprovizionarea ritmică a 
populației cu bunuri de consum, ridicarea 
calității produselor și îmbunătățirea sub
stanțială a serviciilor pentru populație.

8. Organele centrale de sinteză, minis
terele, centralele și întreprinderile vor lua 
măsuri pentru respectarea cu strictețe a 
disciplinei financiare, în așa fel încît să se 
asigure reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, creșterea eficienței întregii acti
vități, realizarea veniturilor unităților pro
ducătoare și ale statului la nivelurile pla
nificate.

II. Realizarea planului pe anul viitor, a 
prevederilor cincinalului 1976—1980 impune 
o acțiune hotărîtă pentru înlăturarea nea

junsurilor și lipsurilor existente în activi
tatea economică. Consfătuirile de lucru care 
au avut loc în ultimul timp la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român, cu 
privire la activitatea în domeniul proiectă
rii și construcțiilor industriale, precum și 
în domeniul cercetării științifice și ingine
riei tehnologice, au făcut o temeinică ana
liză critică a situației existente în aceste 
sectoare și au stabilit noi orientări menite 
să ducă la o îmbunătățire radicală a mun
cii, la creșterea eficienței întregii activi
tăți economice.

Plenara Comitetului Central dă o înaltă 
apreciere inițiativei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a organiza aceste consfătuiri, 
contribuției personale a secretarului gene
ral al partidului la îmbunătățirea activi
tății de investiții, cercetare și inginerie 
tehnologică în perioada următoare.

în vederea traducerii integrale în practică 
a acestor orientări de excepțională valoare 
pentru sporirea eficienței activității econo
mice, plenara Comitetului Central hotă
răște :

1. Proiectarea și realizarea obiectivelor de 
■investiții trebuie să pornească de la cu
noașterea profundă a concepției și fluxu
rilor tehnologice de fabricație, a parame
trilor utilajelor și instalațiilor tehnologice 
necesare și în funcție de acestea să se de
termine volumul și structura construcțiilor.

2. Volumul lucrărilor de construcții va 
trebui să fie dimensionat în strictă con
cordanță cu fluxurile tehnologice rațional 
stabilite, eliminîndu-se cu desăvîrșire. 
supradimensionările și excesele arhitectu
rale, care duc la consumuri mari de ma
teriale și forță de muncă. Prin proiectare 
și executare se vor adopta soluții construc
tive orientate în principal pe folosirea de 
materiale ușoare, mai ieftine, care se pro
duc în țară.

Beneficiarii de investiții și întreprinde
rile de construcții vor urmări utilizarea de 
structuri și detalii constructive care să asi
gure reducerea consumurilor de materiale 
și îndeosebi a consumului de ciment, apli
carea de tehnologii de execuție de mare 
randament, cu productivitate ridicată, rea
lizarea obiectivelor de investiții în timp 
cît mai scurt, Ia un nivel calitativ supe
rior și cu cheltuieli minime.

3. Soluțiile de fundare se vor alege nu
mai pe bază de studii aprofundate privind 
caracteristicile solului. Se va prevedea fun
darea directă a construcțiilor, cu consoli
darea terenurilor atunci cînd acestea sînt 
slabe șl, numai în cazuri deosebite, se va 
recurge la fundarea pe piloți de beton 
armat.

Proiectarea traseelor pentru rețelele elec
trice, de alimentare cu apă, canalizare, gaze 
și altele va trebui să asigure lungimea mi
nimă a acestora, sistematizarea și gruparea 
lor rațională, precum și realizarea prin so
luții economicoase.

4. în vederea diminuării volumului con
strucțiilor, ministerele economice, centra
lele, institutele de proiectare și cercetare 
vor trece hotărît la adoptarea de măsuri 
privind reducerea greutății și gabaritelor 
utilajelor tehnologice.

5. în industria producătoare de materiale 
de construcții se vor lua măsuri energice 
pentru realizarea de noi sortimente de ma
teriale mai ieftine, mai ușoare și eficiente, 
în acest scop, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții, în co
laborare cu alte ministere economice pro
ducătoare, vor îmbunătăți programul de di
versificare a producției de astfel de mate
riale și vor elabora cataloage cuprinzînd 
materialele folosite în construcții, indicînd 
domeniile de utilizare, modul de folosire 
a acestora, precum și consumurile specifice 
pentru diferitele categorii de construcții.

Totodată, se vor lua măsuri pentru spo
rirea producției de materiale locale și pen
tru extinderea folosirii acestora în con
strucții.

6. Activitatea Institutului central pentru 
cercetare, proiectare și directivare în con
strucții. întreaga cercetare în domeniul con
strucțiilor și materialelor de construcții, vor 
trebui orientate spre căutarea și stabilirea 
de soluții constructive eficiente și produ
cerea de noi materiale cu caracteristici su
perioare, care să asigure ușurarea construc
țiilor, economisirea metalului, cimentului și 
a altor materiale.

7. Pentru realizarea în întregime a obiec
tivelor de dezvoltare economică și socială 
prevăzute în plan și reducerea cu 30 la sută 
a valorii lucrărilor de construcții-montaj, 
precum și a consumurilor materiale, în
deosebi a consumului de metal și ci
ment, titularii de investiții, institutele de 
proiectare și cercetare vor intensifica ac
țiunea de îmbunătățire a proiectelor în 
toate fazele, pe baza unei restructurări ra
dicale a concepției de construcții-montaj.

8. In activitatea de construcții-montaj se 
vor lua măsuri de organizare rațională a 
folosirii mijloacelor din dotarea șantiere
lor, de introducere a soluțiilor de mecani
zare a lucrărilor și de folosire intensivă a 
utilajelor în scopul creșterii capacităților 
de producție și a productivității muncii.

9. în vederea executării și dării în fo
losință la timp a obiectivelor în condiții de 
eficiență sporită, titularii de investiții tre
buie să coreleze mai bine realizarea con
strucțiilor cu asigurarea utilajelor și mași
nilor ce urmffază a se monta în acestea.

Atît proiectantul, cît și constructorul răs
pund nemijlocit de buna desfășurare a lu
crărilor pînă la darea în funcțiune a o- 
biectivului de investiții, care urmează să 
fie considerat încheiat numai în momen
tul în care s-a asigurat funcționarea lui 
la parametrii proiectați.

10. Ministerele economice, centralele și 
întreprinderile de construcții vor lua mă
suri pentru intensificarea acțiunii de ridi
care a calificării forței de muncă de pe 
șantiere.

în învățămîntul de construcții și arhitec
tură să fie revizuite programele existente, 
în scopul însușirii de către studenți a ex
perienței concrete din activitatea de con
strucții, a căilor de reducere a consumu
rilor specifice, a noutăților existente pe 
plan mondial în acest domeniu.

Totodată se vor lua măsuri ca toate ca
drele tehnice care lucrează în proiectare 
și construcții să urmeze periodic cursuri 
de perfecționare profesională și să li se 
pună la dispoziție informarea științifică și 
tehnică necesară.

Ministerele economice, împreună cu. Mi
nisterul Muncii și organele centrale de sin
teză vor studia posibilitatea' îmbunătățirii 
sistemului actual de retribuire în proiec
tare, în vederea promovării unor forme 
mai stimulatorii, care să cointereseze, pro- 
iectanții și constructorii în elaborarea și 
aplicarea unor soluții constructive și efi
ciente, care să ducă la economii de materii 
prime și materiale, în executarea la timp 
a obiectivelor fizice de investiții, în darea 
la termen în funcțiune a capacităților și 
exploatarea lor la parametrii proiectați.

11. Activitatea de cercetare și de in
ginerie tehnologică, inclusiv cercetarea fun
damentală. trebuie să aibă drept obiectiv 
principal creșterea contribuției la mai buna 
gospodărire și economisire a resurselor 
materiale, la valorificarea superioară a 
acestora, îmbunătățirea calității producției 
și realizarea unor produse cu performanțe 
superioare, la nivel tehnic mondial, să 
participe astfel mai eficient la înfăptuirea 
Directivelor Congresului al XI-lea al parti
dului și a sarcinilor prevăzute în cindinal.

12. Consiliul de Miniștri, Consiliul 'Na
țional pentru Știință și Tehnologie, minis
terele economice, centralele vor asigura 
concentrarea activității de cercetare știin

țifică și inginerie tehnologică pentru solu
ționarea cu prioritate a problemelor de 
bază ale dezvoltării economice și sociale. 
In acest scop, toate programele și planu
rile de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a progresu
lui tehnic vor fi revăzute și îmbunătățite.

— In energetică, preocupările esențiale 
ale cercetării și ingineriei tehnologice tre
buie îndreptate spre elaborarea de soluții 
care să ducă la creșterea randamentelor și 
reducerea substanțială a pierderilor de 
energie.

— în metalurgie, o deosebită atenție tre
buie acordată realizării unui coeficient de 
utilizare a oțelului pentru laminate de 85 
la sută, precum și creării de mărci supe
rioare de oțel.

— In construcția de mașini trebuie să 
se aplice tehnologii care să asigure tuturor 
produselor o calitate superioară și perfor
manțe ridicate, concomitent cu creșterea 
indicelui de- folosire a metalului la 85—95 
la sută.

— Chimia va trebui să-și aducă o con
tribuție sporită la elaborarea materialelor 
noi și a înlocuitorilor. In domeniul fizicii 
se va urmări elaborarea intr-un termen 
scurt de noi tehnologii și sisteme de mă
sură și control necesare dezvoltării con
strucțiilor de mașini și îndeosebi a electro
nicii, chimiei, energeticii, metalurgiei etc.

— în industria bunurilor de consum, ali
mentare și nealimentare, odată cu creșterea 
gradului de valorificare a materiilor prime, 
cercetarea trebuie să se ocupe pe scară tot 
mai largă de îmbunătățirea -calității produ
selor.

13. Se va intensifica activitatea de re- 
proiectare și tipizare a produselor, astfel 
încît să se elimine supradimensionările și, 
totodată, să se asigure cantitățile și sorti
mentele necesare fluxurilor neîntrerupte ale 
producției.

14. Pentru înlocuirea în mai mare mă
sură a materiilor prime și a materialelor 
deficitare se vor revedea și completa pro
gramele privind asimilarea de noi mate
riale și înlocuitori ; se va urgenta elabora
rea de tehnologii pentru valorificarea de
șeurilor și a altor resurse secundare.

15. Se vor reanaliza materialele, produ
sele și tehnologiile aflate în fabricație ai 
căror parametri tehnico-economici sînt in
feriori, la care consumurile și greutățile 
specifice funcționale sint mai mari decît 
cele similare existente pe plan mondial, 
stabilindu-se grafice cu termene concrete 
pentru îmbunătățirea acestora, pe ramuri, 
subramuri și produse.

Pe baza măsurilor preconizate urmează 
să se realizeze, în decursul acestui cincinal, 
economii la consumul de oțel de 3—4 mi
lioane tone, reducerea substanțială a con
sumurilor de cupru, aluminiu, și. alte. me
tale neferoase, de lemn, produse chimice, 
de energie electrică și combustibil.

16. Se vor intensifica lucrările de cerce
tare geologică, pentru identificarea și pu
nerea în valoare de noi rezerve de sub
stanțe utile, de stabilire a tehnologiilor de 
valorificare a acestora. în acest scop se va 
acționa pentru : punerea în evidență a 
unor noi acumulări de hidrocarburi, deter
minarea unor noi rezerve de cărbune/coc- 
sificabil, continuarea punerii în evidență a 
unor noi rezerve de minereuri de fier in 
zone parțial investigate, definitivarea teh
nologiilor de valorificare a substanțelor ne
metalifere deficitare.

17. Ministerele economice, institutele 
centrale de cercetări, academiile de științe 
vor acționa pentru reducerea duratei 'ciclu
lui cercetare-proiectare-producție, astfel 
încît rezultatele cercetării și dezvoltării 
tehnologice să se aplice în producție în ter
mene cit mai scurte. Cercetarea să nu se 
considere încheiată decît în momentul în 
care produsul și tehnologia au fost însu
șite efectiv în producție. Cercetătorii și 
tehnologii poartă răspunderea pină la rea

lizarea producției la nivelul soluțiilor ela
borate. Totodată, Ministerul Muncii și Con
siliul Național pentru Știință și Tehnolo
gie vor prezenta propuneri privind îmbu
nătățirea sistemului de retribuție în cerce
tare și inginerie tehnologică, care să țină 
seama de cointeresarea lucrătorilor din a- 
ceste domenii pentru finalizarea rezultate
lor cercetărilor efectuate și soluțiilor reco
mandate.

18. In programele de cercetare și dez
voltare tehnologică vor fi introduse sarcini 
noi prin care să se asigure realizarea nive
lurilor de producție și a prevederilor progra
melor speciale aprobate prin planul cinci
nal cu privire la dezvoltarea ramurilor și 
subramurilor, în condițiile utilizării cu înal
tă eficiență a resurselor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie, ale creș
terii mai accentuate a eficienței economice.

19. Pentru toate obiectivele de cerce
tare științifică, inginerie tehnologică, asi
milare de produse și tehnologii, în curs de 
execuție sau noi, ministerele și ceilalți ti
tulari de plan vor stabili și aproba — in 
cadrul organelor de conducere colectivă — 
fișe tehnico-economice cu indicatori-li- 
mită, referitori la caracteristicile funcționa
le, productivitatea și randamentul în ex
ploatare, costurile de producție, greutatea 
maximă a produselor, precum și limitele 
maxime de consum la principalele materii 
prime și materiale.

20. Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, împreună cu institutele cen
trale de ramură vor elabora și supune spre 
aprobare un sistem unitar și operativ de in
formare și documentare tehnico-știintifică 
asupra celor mai bune rezultate obținute 
pe plan mondial, precum și a celor obținute 
în introducerea de noi tehnologii, de ma
teriale și produse noi, de mașini și utilaje 
prin autodotare și microproducție în uni
tățile economice din țara noastră, în ve
derea generalizării lor.

21. Se vor definitiva programele pri
vind integrarea organică a învățămîntului 
cu cercetarea, proiectarea și producția, ast
fel încît cadrele didactice să preia răs
punderea directă a soluționării unor 
obiective din planurile de cercetare știin
țifică. participînd nemijlocit la această ac
tivitate. în perioade compacte.

22. Ministerele trebuie să asigure o 
concordanță deplină între planul de cerce
tare și planul de dezvoltare economică al 
ramurii. Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie trebuie să-și îndeplinească 
în mod corespunzător rolul său de coordo
nare, de conducere efectivă a activității de 
cercetare și inginerie tehnologică.

III. Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român adresează organelor 
și organizațiilor de partid, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii de la orașe și sate 
— români, maghiari, germani și de alte na
ționalități., — chemarea ca, . ștrins uniți în 
jurtll partidului, să acționeze cu energie, 
spirit revoluționar și înaltă responsabilitate 
pentru îndeplinirea exemplară a prevede
rilor Planului național unic pe anul 1977 — 
an hotărîtor pentru realizarea în bune con
diții a cincinalului 1976—1980.

Comitetul Politic Executiv va urmări apli
carea în practică a hotăririlor adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidului privind 
transformarea științei și tehnologiei în 
principal factor al dezvoltării economiei 
românești și ridicarea eficienței întregii 
activități economice. Comitetul Politic Exe
cutiv va analiza periodic stadiul îndeplinirii 
planului de investiții, modul în care se 
transpun în practică măsurile stabilite pri
vind îmbunătățirea activității de cercetare 
științifică și introducerea tehnologiilor noi, 
de proiectare și construcții.

Consiliul de Miniștri, ministerele, orga
nele de sinteză economică, centralele și în
treprinderile, comitetele executive ale con
siliilor populare trebuie să asigure aplica
rea cu exigență a noilor norme și norma
tive, substanțial îmbunătățite, în domeniul 

proiectării și construcțiilor, să acționeze eu 
energie pentru dezvoltarea cercetării știin
țifice, pentru realizarea in întregime 
a sarcinilor de finalizare a cercetărilor, de 
însușire rapidă a tehnologiilor noi, de in
troducere și generalizare a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii contempora
ne. Consiliul de Miniștri, ministerele, or
ganele de sjnteză economică, centralele, în
treprinderile, comitetele executive ale con
siliilor populare au obligația să adopte cele 
mai eficiente măsuri pentru îndeplinirea 
ritmică și la toți indicatorii a planului pe 
1977, pentru utilizarea cu eficiență maximă 
a potențialului material și uman de care 
dispune țara noastră.

Organele colective de conducere din mi-/ 
nistere și instituții centrale, consiliile popu
lare județene au datoria să acționeze cu 
fermitate în vederea înfăptuirii în întregi
me a programelor din domeniul cercetării 
și proiectării tehnologice, pentru organi
zarea mai bună a controlului și îndrumă
rii proiectării și construcțiilor, pentru reali
zarea și darea la termen în folosință a tu
turor obiectivelor de investiții. Totodată, ele 
sînt chemate să adopte măsurile necesare 
pentru folosirea integrală a capacităților de 
producție, a posibilităților și condițiilor ma
teriale de care dispune fiecare unitate, pen
tru modernizarea produselor și tehnologii
lor de fabricație, creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea prețului de cost, ridicarea efi
cienței economice, în vederea îndeplinirii 
planului pe 1977 la toți indicatorii.

Plenara cheamă organele și organizațiile 
de partid, consiliile de conducere din uni
tățile de cercetare și proiectare să acțio
neze cu fermitate pentru realizarea unei 
adevărate revoluții în gîndirea cercetători
lor, proiectanților și inginerilor tehnologi, 
astfel încît aceștia să-și pună în valoare 
întreaga forță și capacitate de creație pen
tru descoperirea și aplicarea de noi soluții 
eficiente și originale, pentru creșterea con
tribuției științei și tehnicii românești la în
deplinirea programului de dezvoltare eco
nomică.

Plenara cheamă organele șl organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor muncii din 
centrale și întreprinderi să mobilizeze larg 
colectivele de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și specialiști, în frunte cu comuniștii, 
la îndeplinirea exemplară a planului, la 
acțiunea de punere în valoare a tuturor re
zervelor existente de creștere a productivi
tății muncii, de folosire integrală a timpu
lui de lucru, de întărire a ordinii și disci
plinei în producție. Este necesar să se asi
gure cunoașterea temeinică a sarcinilor de 
plan de către toate colectivele de oameni 
ai muncii din uzine, secții, brigăzi și pe a- 
ceastă bază fiecare să-și elaboreze progra
me concrete de activitate. în toate sectoa
rele de activitate să se instaureze un regim 
sever de economii, să se acționeze ferm 
pentru eliminarea consumurilor-, nejustifi
cate de combustibil, energie, 'metal, ciment, 
lemn și alte materiale. Organele și organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor mun
cii trebuie să acționeze mai ferm pentru 
creșterea spiritului de răspundere al tuturor 
lucrătorilor pentru îmbunătățirea calității 
produselor, în așa fel încît, în fiecare uni
tate, la fiecare loc de muncă, să se creeze 
o opinie de masă, exigentă, care să asigure 
respectarea tuturor parametrilor calitativi 
ai produselor.

Plenara își exprimă convingerea că toți 
oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, își 
vor mobiliza larg eforturile și vor face to
tul pentru înfăptuirea măsurilor adoptate, 
pentru ridicarea calitativă a întregii acti
vități economice, îndeplinirea întocmai și 
în cele mai bune condiții a prevederilor 
planului pe anul 1977, adueîndu-și astfel 
contribuția la realizarea cu succes a mă
rețelor obiective înscrise în Programul 
partidului, în vederea creșterii necontenite 
a nivelului de trai, material și spiritual al 
poporului, a înfloririi patriei noastre socia
lista.

ÂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realizarea Programului 
de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului si ale Congresului 
educației politice si al culturii socialiste in domeniul muncii ideologice, politice si cultural-educative

(Urmare din pag. I)
cipiilor eticii și echității socialiste și co
muniste a întregului nostru popor, creator 
conștient al propriei sale istorii.

Plenara dă o înaltă apreciere contribuției 
de importanță hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea programului de intensificare a acti
vității ideologice, politice și cultural-edu
cative, de făurire a omului nou, participant 
activ și conștient la conducerea societății, la 
accelerarea progresului și propășirii pa
triei noastre socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. își însușește pe 
deplin și aprobă in unanimitate Programul 
de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al partidului și al Con
gresului educației politice și al culturii so
cialiste în domeniul muncii ideologice, po
litice și cultural-educative.

Plenara stabilește ca organele și orga
nizațiile de partid să acționeze cu toată 
consecvența și fermitatea pentru traduce
rea neabătută în viață, în cele mai bune 
condiții, a sarcinilor cuprinse în Programul 
de măsuri. în acest sens, este necesar ca 
organele și organizațiile de partid să ia 
toate măsurile pentru îmbunătățirea orga
nizării și asigurarea conducerii unitare a ac
tivității politice, ideologice și cultural-edu
cative, pentru îmbogățirea conținutului a- 
cestei activități, pentru atragerea în sfera 
educativă a unui larg activ obștesc, a tu
turor oamenilor muncit

Plenara cere organelor și organizațiilor 
de partid ca, acționînd în spiritul hotăriri
lor Congresului al XI-lea, să intensifice ac
tivitatea de ridicare a nivelului politico- 
ideologic al comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, astfel ca aceștia să înțeleagă 
tot mai profund legitățile fundamentale ale 
dezvoltării societății noastre, să acționeze 
în mod conștient, cu elan și abnegație pen
tru aplicarea lor în viață, pentru transfor
marea revoluționară a societății, pentru 
făurirea socialismului și comunismului pe 
pămîntul României. Este necesar să se ri
dice nivelul activității teoretice de studiere 
și generalizare a experienței construcției 
socialiste din țara noastră, de analiză a 
marilor mutații politice și sociale care au 
loc în lume, să se îmbunătățească învăță
mîntul politic, întreaga propagandă de 
partid in rîndul comuniștilor, al di
feritelor categorii de oameni ai muncii. 
Organele și organizațiile de partid trebuie să 
desfășoare o susținută muncă politică în 
rîndul oamenilor muncii de la orașe și sate 
pentru cunoașterea aprofundată a politicii 
partidului, a hotăririlor sale, a legilor țării, 
a indicațiilor cuprinse în cuvîntările se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Toți lucrătorii din do
meniul muncii politico-ideologice să parti
cipe nemijlocit la activitatea politico-edu- 
cativă din fabrici și uzine, de pe șantiere, 
de la sate, din școli, să asigure ca această 
muncă să fie direct legată de sarcinile 

principale ale fiecărei unități și colectiv în 
parte, de obiectivele fundamentale ale 
construcției socialismului în țara noastră.

O atenție deosebită va trebui acordată 
educării și formării tuturor cetățenilor, și in 
primul rind a tineretului, prin muncă și 
pentru muncă, dezvoltării conștiinței re
voluționare. cultivării în rîndurile lor a 
dragostei de patrie, partid și popor, față de 
cauza socialismului și comunismului. In 
activitatea de educație revoluționară va 
trebui să fie cuprins întregul tineret al pa
triei, începind cu copiii din învățămîntul 
preșcolar pînă la studenții din învățămîn
tul superior.

Este necesar să se acționeze cu fermitate 
pentru creșterea rolului școlii în formarea 
și educarea tinerei generații, pentru îmbu
nătățirea întregului proces instructiv-edu- 
cativ — pe toate treptele — asigurindu-se 
integrarea tot mai strînsă a învățămîntului 
cu cercetarea și producția, cu practica so- 
cial-politică, astfel încît toți tinerii să do- 
bindească o pregătire temeinică, științifică, 
ideologică, de cultură generală, practică, 
pentru a se putea încadra cu maximum de 
eficiență în viața socială, pentru a desfă
șura o muncă utilă societății.

Trebuie intensificată activitatea de răs- 
pîndire în mase a cunoștințelor științifice, 
de lărgire a orizontului de cunoaștere al 
întregului nostru popor, de combatere, pe 
baza concepției materialist-dialectice, a 
mentalităților retrograde, pentru înțelege

rea justă a fenomenelor vieții și realităților 
sociale, a naturii și universului, pentru for
marea unui om nou. multilateral pregătit, 
stăpîn pe descoperirile cele mai noi ale 
științei și tehnicii, pe marile cuceriri ale 
geniului uman.

j O atenție deosebită trebuie acordată ri-
* dicării la un nivel superior a activității în 

domeniul culturii și artei, imprimindu-se 
un avînt tot mai puternic creației literar- 
artistice, artei populare, întregii 
vieți spirituale a țării, stimulîndu-se 
participarea maselor largi populare la dez
voltarea culturii noastre noi. socialiste. Uni
unile de creație, toate instituțiile cultural- 
artistice vor asigura promovarea unei arte și 
literaturi militante, de înaltă ținută artisti
că, inspirate din idealurile și aspirațiile po
porului, strins legate de viața și munca sa 
eroică, situate ferm pe pozițiile ideologiei 
partidului nostru, care să aducă o contribu
ție sporită Ia promovarea înaltelor idealuri 
umaniste ale societății noastre socialiste, Ia 
formarea omului nou, înaintat, la înfăptui
rea Programului Partidului Comunist Ro
mân.

Festivalul național al educației politice și 
culturii socialiste „Cîntarea României" va 
trebui să asigure stimularea creației și in
terpretării artistice în rindurile maselor, 
participarea tot mai largă a oamenilor mun
cii la activitatea cultural-educativă. Acest 
festival trebuie să se constituie ca o pu
ternică manifestare a muncii și creației li

bere, descătușate de orice exploatare, con
sacrate progresului și prosperității țării, a 
afirmării omului stăpîn pe destinele sale, 
care iși făurește în mod conștient propriul 
viitor. Participarea la festivalul „Cîntarea 
României" va fi nemijlocit legată de rezul
tatele pe care fiecare colectiv le obține in 
înfăptuirea Programului partidului de dez
voltare economico-socială a țării, astfel ca 
el să fie în primul rînd un prilej de pro
movare a creației fruntașilor în muncă, a 
celor ce se disting prin realizări în pro
ducție, în viața economică și socială, în 
edificarea noii societăți și care, prin talen
tul și spiritul lor inventiv, pot contribui Ia 
dezvoltarea artei și culturii noi, socialiste 
— bun al întregului nostru popor.

Mijloacele de informare în masă, presa, 
radioteleviziunea au sarcina să-și sporeas
că contribuția la educarea politică, ideolo
gică și culturală, la creșterea conștiinței 
socialiste a maselor, la transpunerea în 
practică a principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste, la formarea trăsăturilor 
omului nou, înaintat al societății noastre. 
Mijloacele de informare în masă vor trebui 
să asigure o mai bună reflectare a activi
tății politice, economice, științifice și cultu
rale a țării, a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru. Presa și ra
dioteleviziunea sînt datoare să-și sporească 
contribuția la evidențierea și răspîndirea 
experienței înaintate în construcția econo
mică și socială, să ia atitudine față de lip

suri și să critice neajunsurile care se mai 
manifestă în diferite sectoare de activitate, 
să-și mărească aportul la combaterea ma
nifestărilor retrograde, la formarea unei 
atitudini cetățenești înaintate, să promove
ze larg valorile morale, sociale și umane 
fundamentale ale societății noastre.

Plenara cheamă comitetele județene de 
partid, municipale, orășenești și comunale, 
toate organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, comuniștii, pe toți cei ce 
activează în domeniul muncii ideologice șl 
politice, al învățămîntului și științei, al cul
turii și artei să acționeze permanent pen
tru antrenarea largă a tuturor mijloace
lor politico-educative și cultural-artistice 
de care dispune societatea noastră în ve
derea realizării integrale, în cele mai bune 
condiții, a prevederilor stabilite în Pro
gramul de măsuri, pentru înfăptuirea in 
viață a hotăririlor Congresului al XI-lea 
și Congresului educației politice și al cul
turii socialiste.

Plenara își exprimă convingerea că, prin 
eforturile comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii, prevederile Programului parti
dului in domeniul activității ideologice ș! 
politice, al formării omului nou vor fi rea
lizate cu succes, aceasta constituind o con
tribuție importantă la înflorirea multilate
rală a patriei noastre socialiste, la ridica
rea României pe culmi tot mai înalte da 
civilizație și progres.
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A DEZBĂTUT Șl A VOTAT ÎN UNANIMITATE :

LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic 

de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România pe anul 1977

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se adoptă Planul natio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1977.

PRINCIPALII INDICATORI
Al DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

■— tn procente calculate pe baza prețurilor comparabile —

Nr. Creștere preliminatăcrt. Indicatorul față de 1976 _ o/o _

1. Producția globală in*
dustrialâ 10,5

2. Producția globală agri
colă 1,9-13,6

3. Volumul transportului
intern de mărfuri 3,0

4. Investiții totale în eco
nomia națională 16,7
din care :
— volumul lucrărilor de 

construcții-montaj 20,4
5. Volumul total al comer

țului exterior 15,5
6. Volumul desfacerilor de 

mărfuri cu amănuntul
prin comerțul socialist 8,4

7. Prestările de servicii
pentru populație 12,5

8. Numărul mediu de per
sonal 4,6

9. Productivitatea muncii
în industria republicană 9,2

10. Venitul național 11 >3
11. Veniturile totale reale

ale populației, pe lo
cuitor 5,9-6,3

(prețuri comparabile) 
din care :

— frigidere
— mașini electrice de spălat rufe 
Sticlărie de menaj

(prețuri comparabile)
Ceramică fină de menaj

(prețuri comparabile) 
Țesături (prețuri comparabile)

Produse tricotate
(prețuri comparabile) 

Confecții textile
(prețuri comparabile) 

Încălțăminte (prețuri comparabile)

Carne 
din care :

— carne pentru preparate
și conserve'din carne

Lapte de consum
Unt
Brinzeturi
Ulei comestibil
Margarină
Zahăr
Produse zaharoase
Conserve de legume, fructe și pastă 
de roșii 
Vin brut
Bere

mii. lei 1951

mii buc. 415
mii buc. 205

mii. lei 765

mii. lei 360
mii. lei 21 720
mii. m p 1 123,4

mii. lei 10 082

mii. lei 32 746
mii. lei 8 020
mii. perechi 109,67
mii tone 1 018,3

mii ton* 313
mii hl. 6 060
mii tone 38.6
mii tone 114,7
mii tone 337
mii tone 21
mii tone 718
mii tone 134,6

mii tone 468,5
mii hl. 6 870
mii hl. 7 800

Art. 2. — Producția globală indus
trială va fi, în anul 1977, de 734,5 mid. 
lei, în prețuri la 1.1.1977, denumite în

continuare, prețuri curente.
Art. 3. — La principalele produse 

industriale se vor realiza următoa
rele niveluri :

Energie electrică
Cărbune net
Țiței extras
Gaz metan extras
Otel
Laminate finite pline din otel
Țevi din oțel
Aluminiu primar si aliaje 

din aluminiu
Plumb
Zinc
Cupru de convertizor
Motoare electrice de 0,25 kW 

și peste
Aparate de măsură și control 

electrotehnice și electronice 
(prețuri comparabile)

Mijloace de automatizare 
electrotehnice și electronice 
(prețuri comparabile)

Mijloace ale tehnicii de calcul 
electrotehnice și electronice 
(prețuri comparabile) 
din care :

— calculatoare electronice

Produse ale industriei 
de mecanică fină și optică, 
echipamente și elemente 
hidraulice și pneumatice 
(prețuri comparabile)

Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor (prețuri comparabile)

Mașini și utilaje tehnologice 
pentru industrie 
(prețuri comparabile)

Tractoare
Autocamioane, autotractoare 

și autobasculante
Autoturisme de teren 
Autoturisme de oraș
Locomotive electrice și diesel 

pentru linii magistrale
Nave maritime

nave fluviale 
îngrășăminte chimice

Produse macromoleculare de bază
Cauciuc sintetic
Fibre și fire artificiale 

și sintetice
Anvelope
Ciment

Plăci din particule aglomerate 
și fibrolemnoase

Mobilier din lemn 
(prețuri comparabile) 
din care :

— mobilier pentru holuri, 
dormitoare și sufragerii

— mobilier pentru bucătării

Celuloză și semiceluloză 
Hirtie, cartoane și mucavale

Medicamente
(prețuri comparabile) 

Receptoare pentru radiodifuziune 
Receptoare pentru televiziune 
Mașini și aparate electrice

de uz casnic

mil. kWh 63 110
mii tone 33 530
mii tone 14 850
mii. m c 27 830
mii tone 11 695
mii tone 8 708
mii tone 1 320

mii tone 208
mii tone 47,6
mii tone 55.4
mii tone 40,7

MW 7 200

mii. lei 650

mii. lei 4165

mii. lei 2 217

buc. echiv. calculatoare
77de 128 Ko

mii. lei
X

mii. lei

4 240

4 345

mii. lei 13 829
mii tone 511,5
mii buc. 60

mii buc. 36
mii buc. 11,5
mii buc. 70

buc. 320
mii tdw 538,5
buc. 35
buc. 41
mii tone 
echiv. 100%SA 2 882
mii tone 564,9
mii tone 156

mii tone 186,8
mii buc. 4 740
mii tone
echiv. 80% clincher 15 100

mii tone 980

mii. lei 12 030

mii garnituri 
convenționale 2 266
mii garnituri 
convenționale 369
mii tone 654
mii. m p 9 594
mii tone 807

mii. lei 3 870
mii buc. 910
mii buc. 500

Art. 4. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, centralele și între
prinderile, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București să asigure :

a) realizarea ritmică a producției, 
într-o structură sortimentală și cali
tativă care să satisfacă cerințele eco
nomiei, în condițiile creșterii gradu
lui de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei ; depășirea prevederilor 
de plan la produse cu un grad ridicat 
de prelucrare și care au desfacere 
asigurată, pe bază de contracte sau 
comenzi ferme la intern și la export ;

b) creșterea indicelui de utilizare 
a instalațiilor și utilajelor, a supra
fețelor de producție, mărirea coefici
entului de schimburi prin perfectio
narea organizării producției și a 
muncii, asigurarea asistentei tehnice 
în toate schimburile, îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, aprovizio
narea ritmică a locurilor de muncă 1 
extinderea cooperării între întreprin
deri, inclusiv între industria repu
blicană și cea locală, de stat și coo
peratistă ; titularii de plan răspund 
de folosirea deplină a capacităților 
de producție și de utilizarea la ma
ximum a spațiilor productive exis
tente ;

c) respectarea riguroasă a progra
melor de întreținere și reparații, 
precum și aplicarea de măsuri pentru 
prevenirea opririlor accidentale ; 
realizarea, odată cu reparațiile capi
tale, a îmbunătățirii parametrilor 
tehnico-funcționali și modernizării 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor ; 
ministerele, centralele și întreprin
derile răspund de funcționarea, la 
parametrii tehnici proiectați, a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor ;

d) sporirea coeficientului de scoa
tere a oțelului în producția de lami
nate prin diminuarea substanțială, în 
toate combinatele siderurgice, a pier
derilor la turnarea, încălzirea și la
minarea lingourilor și semifabrica
telor, precum și prin extinderea 
turnării continue a oțelului, optimi
zarea debitării laminatelor la lungimi 
fixe și multiple ; creșterea coeficien
tului de utilizare a metalului în 
construcția de mașini prin revizuirea 
documentațiilor de execuție a mași
nilor și utilajelor în scopul reducerii 
greutății acestora, extinderea folosi
rii reperelor și subansamblelor din 
mase plastice și îmbunătățirea para
metrilor tehnico-constructivl și func
ționali ; debitarea centralizată si 
croirea combinată a laminatelor, di
minuarea adaosurilor și pierderilor 
de prelucrare ; Consiliul de coordo
nare a profilării, specializării și coo
perării în ramurile industriei con
strucțiilor de mașini și industriei me
talurgice, Ministerul Industriei Me
talurgice, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ceilalți titu
lari de plan care au în subordine 
unități constructoare de mașini răs
pund de creșterea gradului de utili
zare a metalului ;

e) îmbunătățirea continuă a nive
lului tehnic și a calității producției 
prin accelerarea procesului de asimi
lare, modernizare, înnoire și tipizare 
a produselor, perfecționare a tehno
logiilor ; sporirea ponderii produselor 
de calitate superioară în volumul 
total al producției și întărirea con
trolului de calitate în toate fazele 
procesului de fabricație.

Art. 5. — în anul 1977 — în con
dițiile unui an agricol normal — se 
prevăd a se realiza următoarele ni
veluri de producții la principalele 
produse agricole :

U.M. Total
din care :

Departamentul 
agriculturii 

de stat

Cereale pentru boabe mii tone 21 165 4 554
din care :
— grîu și secară boabe mii tone 7 290 1 315
— porumb boabe mii tone 12 120 2 658

Sfeclă de zahăr mii tone 8 480 —
Floarea-soarelui mii tone 1 109 207
Soia mii tone 509 245
In și cînepă pentru fibră mii tone 494 11,2
Cartofi de toamnă mii tone 4 790 125
Legume de cîmp mii tone 4 110 153
Fructe mii tone 2 050 336
Struguri mii tone 1 706 350
Carne în viu mii tone 2 470,2 747,2
Lapte de vacă mii hl. 51 610 8 760
Lină tone 38 235 7100
Ouă mii. buc 6102 1 860

Art. 6. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi de cel puțin 9 766 mii hec
tare.

Suprafața agricolă irigată în cul

tură va fi de 2 000 mii hectare, din 
care arabilă 1 930 mii hectare.

Art. 7. — Efectivele de animale vor 
ajunge, la sfîrșitul anului 1977, la 
următoarele niveluri :

tone îngrășăminte chimice în sub
stanță activă.

Art. 9. — în vederea realizării pro
ducției agricole prevăzute în plan, 
Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, împreună cu Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Academia de ști
ințe agricole și silvice și organele 
agricole județene să asigure:

a) gospodărirea judicioasă a între
gii suprafețe agricole și arabile, in
clusiv a terenurilor din cadrul peri- 
metrelor construite ale satelor și o- 
rașelor ; utilizarea deplină și la ran
damentele prevăzute a suprafețelor 
amenajate pentru irigații ; redarea 
în cultură a terenurilor scoase tem
porar din producție ;

b) repartizarea culturilor pe terito
riu în concordanță cu condițiile pe
doclimatice ; cultivarea cu prioritate 
pe terenurile irigate a acelor culturi 
care se justifică economic ;

c) perfecționarea în continuare a 
activității de producere și valorifi
care a legumelor, cartofilor și fruc
telor pentru satisfacerea în condiții 
mai bune a nevoilor 
cerințelor industriei ; 
utilizării suprafețelor 
derea îmbunătățirii 
populației cu legume ;

d) intensificarea acțiunii de mo
dernizare a plantațiilor existente po
micole și viticole, crearea de noi 
plantații în sisteme intensive și su- 
perintensive ;

e) creșterea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea acțiunii de selecție, 
reproducție și ameliorare a raselor, 
reducerea pierderilor prin mortali
tăți ; sporirea numărului de animale 
și păsări crescute în sistem indus
trial ; construirea în județe de com
plexe zootehnice pentru asigurarea 
nevoilor proprii de carne și ouă ;

f) dezvoltarea producției de furaje 
prin sporirea producțiilor medii la 
hectar la culturile furajere și pe pa
jiștile naturale, extinderea culturilor 
duble furajere în principal pe su
prafețele irigate, sporirea producției 
de făinuri proteice ; folosirea tutu
ror resurselor furajere existente, in
clusiv a produselor secundare, prin 
adoptarea de rețete corespunzătoare |

g) gospodărirea judicioasă a mij
loacelor de mecanizare, a îngrășă
mintelor și a celorlalte substanțe 
chimice'livrate agriculturii ; asigura
rea întregului necesar de semințe 
selecționate ; introducerea și extin
derea în producție a soiurilor noi de 
cereale și plante tehnice, a semințe
lor cu valoare biologică ridicată, a 
raselor îmbunătățite de animale, 
adaptate zonelor de producție 
țara noastră ;

h) condiționarea, depozitarea 
păstrarea produselor agricole, în 
derea diminuării pierderilor și asigu
rării unei calități corespunzătoare.

Art. 10. — în anul 1977 se va pune 
în circuitul economic un volum de 
20 mii. mc masă lemnoasă din pro
duse principale și secundare, din 
care 3,9 mii. mc produse principale 
de rășinoase ; deosebit de aceasta, 
se vor recolta și valorifica integral 
materialele lemnoase provenite din 
operațiuni de igienă a pădurilor, din 
tăieri de îngrijire-curățiri în arbo- 
retele tinere din fondul forestier și 
din curățiri de văi, versanți și dru
muri.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții 
și ceilalți titulari de plan să asi
gure :

a) realizarea unui 
duriri integrale de 
care pe 13,9 mii ha 
turi silvice speciale 
rea lemnului de celuloză ; ponderea 
speciilor de rășinoase va reprezenta 
65—70 la sută din volumul total al 
împăduririlor ;

b) dezvoltarea 
lui ; extinderea 
de munte și tn 
intensificarea recoltării și valorifică
rii fructelor de pădure, plantelor me
dicinale și altor produse accesorii ;

c) scoaterea la timp din păduri a 
doborîturilor de vînt, pentru preve
nirea infestării zonelor forestiere șl 
valorificarea integrală a materiale
lor lemnoase rezultate ;

d) executarea lucrărilor de corec
tare a torenților și de ameliorare a

populațlei și a 
intensificarea 

de sere în ve- 
aprovizionării

din

șl
ve-

volum de împă- 
49 mii ha, din 
se vor crea cul- 
pentru produce-

economiei vînatu- 
pescuitului în apele 
unități specializate ;

terenurilor degradate, în vederea 
echilibrării regimului apelor în ba
zinele hidrografice în care sînt pre
văzute amenajări hidrotehnice și 
lacuri de acumulare, precum și pen
tru protecția mediului înconjurător.

Art. 11. — în anul 1977, pentru 
economia apelor se vor realiza lu
crări de investiții în valoare de 2 760 
mii. lei în prețuri curente, urmînd a 
se da în exploatare lacuri de acumu
lare cu folosință complexă cu un vo
lum de 782 mii. mc, regularizări, 
apărări și consolidări de maluri pe 
cursuri de apă pe o lungime de 415 
km, derivații și aducțiuni, îndiguiri 
împotriva inundațiilor pentru apăra
rea centrelor populate și a terenuri
lor agricole, pe o suprafață de 73 
mii ha.

Art. 12. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, centralele, întreprin
derile, comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București, împreună cu 
Consiliul Național pentru Protecția 
Mediului înconjurător și Consiliul 
Național al Apelor, să asigure :

a) punerea în funcțiune și exploa
tarea corespunzătoare a stațiilor șl 
instalațiilor de epurare a apelor re
ziduale prevăzute în lista obiective
lor de investiții pe 1977 sau la obiec
tivele existente ;

b) îndeplinirea măsurilor prevăzut*  
în programul privind protecția me
diului înconjurător, în cadrul resur
selor din planul pe anul 1977.

Art. 13. — Volumul total al trans
portului intern de mărfuri cu mij
loace de folosință generală va fi, în 
anul 1977, de 85,8 mid. tone km.

Art. 14. — Baza materială a trans
porturilor va spori, în anul 1977, 
prin dotarea cu 211 locomotive die
sel și electrice pentru linii magis
trale ; 4 060 vagoane de marfă în
echivalent de 4 osii, de tipuri diver
sificate ; 270 vagoane de călători, de 
viteză și confort sporite ; 3 200 auto
vehicule de marfă ; 1 900 autobuze 
pentru transportul de călători ; 
mii tone 
404,2 mii 
vioane.

Se vor
ți se vor aplica îmbrăcăminți asfal- 
tice ușoare pe alți 1 230 km.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor și Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe să ia măsuri pentru inten
sificarea acțiunii de optimizare a 
aprovizionării și transporturilor în
tre furnizori și beneficiari, reparti
zarea judicioasă a volumului de 
transport pe mijloace de transport, 
sporirea continuă a indicilor de uti
lizare a parcului, reducerea consu
murilor de combustibili și energie.

Art. 16. — Volumul activității de 
poștă și telecomunicații va fi, în anul 
1977, de 4 370 mii. lei, în prețuri cu
rente.

Va spori gradul de utilizare a ba
zei tehnico-materiale existente, se va 
extinde capacitatea în centralele te
lefonice automate locale cu 88 mii 
linii și va continua acțiunea de au
tomatizare a telefoniei interurbane 
prin racordarea unor noi localități.

Pentru extinderea rețelei de tele
viziune și îmbunătățirea recepției, vor 
intra în funcțiune 6 noi stații 
leviziune.

Art. 17. — Volumul total al 
tițiilor în economia națională 
în anul 1977, de 180,45 mid. 
prețuri curente, din care :

a) 163,90 mid. lei din fondurile sta
tului ;

b) 7,04 mid. lei din fondurile or
ganizațiilor cooperatiste și obștești, 
din care 2,3 mid. lei credite ce se 
acordă de stat pentru cooperativei*  
agricole de producție ;

c) 9,51 mid. lei din fondurile popu
lației pentru lucrări din contribuția 
bănească și în muncă a populației, 
electrificări rurale, construcții de lo
cuințe cu sprijinul statului în credite 
ți execuție și locuințe care se exe
cută de populație.

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

57 
capacitate nave fluviale | 

tdw nave maritime 1 16 a-

moderniza 185 km drumuri

de te-

inves- 
va fi, 

lei, în

Ramura miliarde Iei

U.M. Total
din care : 

Departamentul 
agriculturii 

de stat

Bovine mii capete 6 790 910
din care :
— vaci și juninci mii capete 3 370 395

Porcine mii capete 10 980 3 410
din care :
— scroafe mii capete 1043 325

Ovine și caprine mii capete 16 750 2 000
Păsări ouătoare mii capete 50 900 12 000

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

96,5
5.0

21.2
1,2

16,2
5.1
6,0

18.8
6,4

Art. 8. — Baza materială a agri
culturii se va dezvolta, în anul 1977, 
astfel :

a) agricultura va fi dotată cu 13 000 
tractoare, 4 900 combine autopro
pulsate pentru recoltat cereale, dis
pozitive de recoltat porumb, com
bine de recoltat sfeclă, combine de 
recoltat cartofi și alte mașini și uti
laje agricol*  i

b) se va amenaja pentru irigații 
suprafața de 225 mii ha, din care 190 
mii ha în sisteme mari și 35 mii ha 
în amenajări locale ;

c) se vor executa din fondurile 
statului lucrări de desecări pe o su
prafață de 215 mii ha și lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 144 
mii ha ;

d) agricultura va primi 1 664 mii

Pentru prevenirea poluării mediu
lui înconjurător se vor investi 2,8 
mid. lei.

în cursul anului 1977 se vor pune 
în funcțiune 550 capacități de pro
ducție mai importante, din care 510 
industriale și 40 agrozootehnice.

Art. 18. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Consiliul de coordo
nare a activității de investiții, Co
mitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Consiliul Național pen-

tru Știință și Tehnologie, Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Ministerul Construcțiilor 
Industriale, Consiliul de coordonare 
a profilării, specializării și cooperă
rii în ramurile industriei construcții
lor de mașini și industriei metalur
gice, Consiliul de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg consum, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, ceilalți titu
lari de plan, ministerele furnizoare

de utilaje și cele care au în subor
dine organizații de proiectare și or
ganizații de construcții-montaj, Co
mitetul pentru problemele consilii
lor populare, Inspectoratul general 
de stat pentru investiții-construcții, 
Institutul central de cercetare, pro
iectare și directivare în construcții și 
băncile finanțatoare să asigure s

a) adoptarea, în cadrul documen
tațiilor de investiții, a celor mai e- 
ficiente soluții constructive, care să 
conducă la reducerea cheltuielilor șl 
a consumurilor materiale ; limitarea 
lucrărilor de construcții la strictul 
necesar realizării obiectivelor indus
triale ; elaborarea, în acest scop, de 
norme și normative noi, corespunză
toare performanțelor tehnicii moder
ne, în domeniul proiectării fundații
lor, al rezistenței construcțiilor, al 
materialelor folosite, precum și nor
me privind cantitatea și calitatea o- 
țelurilor ce vor fi utilizate ț extin
derea folosirii prefabricatelor ușoara 
și a materialelor înlocuitoare |

b) elaborarea de normative îmbu
nătățite pentru proiectarea construc
țiilor agrozootehnice și amenajărilor 
pentru irigații, care să ducă la ief
tinirea acestora și scurtarea duratei 
de execuție, în condițiile extinderii 
folosirii resurselor materiale locale ;

c) folosirea deplină a suprafețelor 
Industriale disponibile prin echiparea 
acestora cu mașini și utilaje, care să 
ducă la creșterea producției și pro
ductivității muncii, reducerea costu
rilor de producție, sporirea eficienței 
activității întreprinderilor ;

d) revizuirea tuturor proiectelor d*  
utilaje, în scopul reducerii greutății 
și dimensiunilor gabaritice, precum 
și a construcțiilor aferente ) proiec
tarea de mașini, instalații șl utilaj*  
care să poată fi amplasate în aer li
ber ; ministerele furnizoare de uti
laje și cele care au în subordine or
ganizații de proiectare răspund d*  în
deplinirea acestei sarcini ;

e) eșalonarea judicioasă ■ con
strucțiilor, în scopul realizării ritmi
ce a lucrărilor și asigurării unor flu
xuri optime de execuție șl de mon
taj ) .gospodărirea rațională a resur
selor materiale pe toate șantierele ; 
intensificarea folosirii utilajelor de 
construcții, prin limitarea timpului 
de imobilizare a utilajelor și creș
terea coeficientului de schimburi ț 
antreprenorii generali răspund de în
treaga activitate de construcții-mon- 
taj care se realizează prin unități 
proprii și prin unități din subantre- 
priza lor ;

f) realizarea de sistem*  de mașini 
pentru execuția de construcții indus
triale, locuințe și obiective social- 
culturale și pentru finisajul acestora, 
care să contribuie la accelerarea me
canizării lucrărilor de construcții și, 
pe această bază, la scurtarea dura
telor de execuție, la reducerea con
sumurilor de manoperă și a costu
rilor, precum și la îmbunătățirea ca
lității construcțiilor ;

g) urgentarea elaborării documen
tațiilor de investiții astfel încit, pînă 
la 31 martie 1977, să fie aprobați in
dicatorii tehnico-economici pentru 
toate obiectivele a căror execuție este 
prevăzută să înceapă în anul 1977 ; 
Consiliul de coordonare a activității 
de investiții, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Mi
nisterul Finanțelor, titularii de plan 
și proiectanții generali răspund de 
întocmirea documentațiilor la terme
nele stabilite ;

h) încheierea acțiunii de contrac
tare a utilajelor și livrarea acesto
ra în concordanță cu graficele d*  •- 
șalonare a execuției lucrărilor pe 
șantiere j furnizorii de utilaje răs
pund de livrarea la termenele pre
văzute în contracte și de calitatea 
utilajelor furnizate de uzinele pro
prii și de unității*  cu care coope
rează.

Art. 19. — Valoarea produselor noi 
și reproiectate, introduse în fabrica
ția curentă, de la începutul planu
lui cincinal, va reprezenta, în anul 
1977, 18,4 la sută din valoarea pro- 
ducției-marfă realizat*  în ramurile 
prelucrătoare ale industriei republi
cane.

în anul 1977 se vor executa cel pu
țin 750 obiective principale de cer
cetare științifică și dezvoltare tehno
logică ; se vor introduce și extind*  
225 tehnologii avansate, rezultate în
deosebi din activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică ; 
se vor pune în fabricație minimum 
660 produse noi și reproiectate, din 
care 490 mașini, utilaje, instalații și 
aparate și 170 material*  și bunuri 
de consum.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Consiliul de coordonare 
a profilării, specializării și cooperă
rii în ramurile industriei construc
țiilor de mașini și industriei meta
lurgice, Consiliul de coordonare a 
producției bunurilor de larg consum, 
împreună cu titularii de plan răs
pund de realizarea sarcinilor privind 
înnoirea producției și extinderea pro
gresului tehnic.

Art. 20. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, Consiliul 
de coordonare a profilării, speciali
zării și cooperării în ramurile in
dustriei construcțiilor de mașini și 
industriei metalurgice, Consiliul de 
coordonare a producției bunurilor d*  
larg consum, Consiliul sanitar su
perior, ministerele, centralele, într*»

(Continuare în pag. * IV-a)



PAGINA 4 SClNTEIA - simbătd 6 noiembrie 1976

pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1977
Marea Adunare Națională a Repu

blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 
1977 se stabilește la venituri In sumă

de 283 318,4 milioane lei și la chel
tuieli in sumă de 283 318,4 milioane 
lei.

Art. 2. — Repartizarea veniturilor 
și cheltuielilor Bugetului de stat pe 
anul 1977 este următoarea :

— în milioane lei -
Venituri Cheltuieli

— Bugetul republican 237 882,0 237 882,0
— Bugetele locale 45 436,4 45 436,4

Art. 3. — Veniturile reprezentlnd 
vărsămintele din beneficiile unități
lor economice de stat, impozitul pe 
circulația mărfurilor și taxa pentru 
folosirea terenurilor proprietate de 
stat se stabilesc în sumă de 165 654,7 
milioane lei.

Veniturile asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1977 se prevăd în sumă 
de 25 142,0 milioane Iei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Consiliul financiar-bancar, Minis
terul Finanțelor, ministerele, cele
lalte organe centrale, comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare. centralele și întreprinderile, îm
preună cu organele financiar-banca- 
re, să asigure :

a) realizarea beneficiilor, impozite
lor și a celorlalte venituri prevăzute 
în planurile financiare ale unităților 
economice de stat, plata integrală și 
la termen de către acestea a obliga
țiilor la bugetul de stat și a celor
lalte obligații de plată față de bănci, 
pe baza îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție și desfacere în cantitățile șl 
sortimentele planificate, diversifică
rii producției, îmbunătățirii calității 
produselor ; realizării indicatorilor 
tehnico-economici aprobați la inves
tițiile noi puse în funcțiune ;

b) identificarea de noi posibilități 
de majorare a veniturilor și de re
ducere a cheltuielilor, în vederea 
sporirii rentabilității în fiecare uni
tate economică ; creșterea eficienței 
economice în toate sectoarele de acti
vitate, prin aplicarea măsurilor ce 
decurg din programele speciale sta
bilite cu privire la reducerea costuri
lor de producție și creșterea produc
tivității' muncii ; intensificarea acțiu
nilor de reducere a consumurilor de 
energie, combustibili, metal și alte 
materii prime și materiale ; reduce
rea cheltuielilor administrativ-gospo- 
dărești ; utilizarea cu eficiență maxi
mă a spațiilor de producție existen
te și creșterea indicelui de utilizare 
a mașinilor și utilajelor ;

c) întărirea spiritului de economie 
în utilizarea fondurilor materiale și 
bănești aflate la dispoziția unităților; 
readucerea în circuitul economic a 
stocurilor de valori materiale peste 
necesar, prevenirea imobilizărilor de 
fonduri.

Art. 4. — Veniturile din impozite șl 
taxe de la populație se stabilesc în 
sumă de 26 812,3 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile pentru finan
țarea economiei naționale se stabilesc 
în sumă de 184 983,8 milioane lei.

în vederea întăririi răspunderii în 
utilizarea cu eficiență sporită a fon
durilor destinate finanțării economiei 
naționale, Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Finanțelor 
și băncile, împreună cu ministerele, 
celelalte organe centrale și locale,

centralele și întreprinderile, să asi
gure :

a) finanțarea la timp și cu spirit 
de economie a tuturor obiectivelor și 
acțiunilor cuprinse în plan ;

b) utilizarea cu maximum de efi
ciență a fondurilor alocate de la bu
get, precum și a resurselor Proprii și 
a celor împrumutate, întărirea disci
plinei de plan, contractuale și finan
ciare ;

c) întărirea controlului financiar, 
cu deosebire a celui preventiv, in 
toate unitățile socialiste, in vederea 
înlăturării oricăror forme de risipă 
și păstrării integrității avutului ob
ștesc.

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, Ministerul Finanțelor și băn
cile vor intensifica controlul pentru 
eliminarea neajunsurilor existente in 
gestionarea mijloacelor materiale și 
bănești la unele unități socialiste, 
pentru creșterea eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate.

Art. 6. — în vederea asigurării con
dițiilor îndeplinirii planului de inves
tiții și a creșterii eficienței economi
ce a fondurilor alocate pentru inves
tiții, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Consiliul de coordonare a 
activității de investiții, ministerele, 
celelalte organe centrale și comite
tele executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București, 
împreună cu Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe. Minis
terul Finanțelor și băncile, să 
asigure :

a) elaborarea la timp și la nivel 
calitativ superior a documentației 
care să asigure o temeinică fun
damentare tehnico-economică a exe
cutării obiectivelor de investiții și o 
dimensionare judicioasă a resurselor 
materiale și bănești necesare reali
zării acestora, reducind ponderea 
cheltuielilor pentru construcții în to
talul investițiilor, prin aplicarea unor 
soluții constructive și tehnologice 
economicoase, evitarea supradimen
sionărilor, folosirea mai bună a su
prafețelor construite ;

b) reducerea consumurilor de ci
ment, metal, cabluri, conducte, ma
terial lemnos, în scopul diminuării 
costului investițiilor, pe fiecare 
obiectiv în parte ;

c) constituirea resurselor necesare 
în vederea finanțării și creditării in
vestițiilor planificate și rambursarea 
în termen a creditelor acordate pen
tru investiții ; întărirea ordinii și dis
ciplinei în utilizarea fondurilor de 
investiții pe parcursul realizării lu
crărilor ;

d) respectarea graficelor de livrare 
a utilajelor, a graficelor de eșalonare 
a investițiilor, precum și intensifi

carea ritmului de montaj, pentru da
rea în funcțiune la termenele prevă
zute a noilor capacități și obiective ; 
prevenirea imobilizărilor de fonduri 
în utilaje cu durate de staționare de
pășite pe șantiere și în investiții ne
terminate ;

e) gospodărirea cu grijă a mijloa
celor materiale și bănești pe șantie
re ; utilizarea integrală a capacității 
utilajelor de construcții și a mijloace
lor de transport; creșterea productivi-

a) învâțâmînt
b) cultură și artă
c) sănătate
d) educație fizică și sport 
ej ajutorul de stat pentru

copii
f) asigurările sociale de 

stat
g) pensii și ajutoare pentru 

I.O.V.R., militari și alte 
persoane, precum și pen
tru asistență socială

Ministerele, celelalte organe cen
trale, comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare, precum 
și instituțiile social-culturale vor 
asigura utilizarea cu eficiență spo
rită a fondurilor aprobate, în vederea 
îndeplinirii în cît mai bune condiții 
a sarcinilor ce le revin și vor lua 
măsuri pentru utilizarea judicioasă 
a bazei materiale existente.

Art. 8. — Cheltuielile pentru orga
nele puterii și administrației de stat, 
precum și pentru organele judecăto
rești și cele ale procuraturii se sta
bilesc în sumă de 3 123,9 milioane lei, 
din care 4,8 milioane lei pentru Ma
rea Adunare Națională.

tății muncii ; respectarea ordinii de 
începere a lucrărilor și a ritmului de 
execuție, stabilite prin graficele de 
eșalonare a investițiilor, în vederea 
încadrării în duratele de execuție și 
în termenele de punere în funcțiune 
aprobate.

Art. 7. — Cheltuielile pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale se 
stabilesc în sumă de 59 942,7 milioane 
lei, din care pentru :

15 803,1 milioane lei; 
1 072,2 milioane lei;

12 230,3 milioane iei; 
350,0 milioane lei;

7 655,0 milioane lei;

21 050,0 milioane lei;

1 782,1 milioane lei;
Art. 9. — Cheltuielile pentru apă

rarea țării se stabilesc în sumă de 
11 295,0 milioane lei.

Art. 10. — Pentru anul 1977, fon
dul de rezervă bugetară prevăzut în 
bugetul republican se stabilește în 
sumă de 2 385,6 milioane lei, iar fon
durile de rezervă bugetară în buge
tele județelor și al municipiului 
București la suma de 311,0 milioane 
lei, potrivit repartizării prevăzute în 
bugetul de stat.

Art. 11. — Volumul bugetelor ju
dețelor și al municipiului București 
pe anul 1977 se stabilește astfel :

— in mii lei —

Venituri Cheltuieli
Nr. 
crt. Județul din care : 

Total venituri
proprii

29. Prahova 1 246 684 1 105 079 1 246 684
30. Satu-Mara 859 079 531 450 859 079
31. Sălaj 780 204 255 279 780 204
32. Sibiu 944 864 705 564 944 864
33. Suceava 1 084 780 645 047 1 084 780
34. Teleorman 933 345 519 230 933 345
35. Timiș 1 629 875 1 295 635 1 629 875
36. Tulcea 746 562 248 551 746 562
37. Vaslui 911 158 326 860 911 158
38. Vilcea 993 341 381 903 993 241
39. Vrancea 787 571 304 216 787 571
40. Municipiul București 4 727 958 4 266 900 4 727 958

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

10. Buzău
11. Caraș-Severln
12. Cluj
13. Constanța
14. Covasna
15. Dîmbovița
16. Dolj
17. Galați
18. Gorj
19. Harghita
20. Hunedoara
21. Ialbmița
22. Iași
23. Ilfov
24. Maramureș
25. Mehedinți
26. Mureș
27. Neamț
28. Olt

Art. 13. — Subvențiile ce se acordă 
din bugetul republican pentru echi

875 797 445 738 875 797
942 365 747 637 942 365

1 161 388 718 152 1 161 388
1 186 158 741 487 1 186 158
1 448 617 864 632 1 448 617

879 682 236 435 879 682
1 033 080 322 607 1 033 080
1 062 472 977 454 1 062 472

836 743 609 545 836 743
1 029 581 480 322 ’ 1 029 581

917 629 419 068 917 629
1 415 980 1 140 125 1 415 980
1 521 172 950 868 1 521172

832 531 356 482 632 531
911 923 444 886 911 923

1 252 932 866 499 1 252 932
1 152 482 658 621 1 152 482

800 931 354 745 800 931
825 358 432 006 825 358

1 137 659 550 007 1 13T 659
900 865 393 123 900 863

1 764 905 720 296 1 764 905
1 090 791 878 153 1 090 791
1 061 173 550 512 1 061 173

760 216 246 096 760 216
1 166 245 904.742 1 166 245
1 005 962 603 434 1 005 962
1 016 419 409 491 1 016 419

Art. 12. — Sumele defalcate pentru circulația mărfurilor realizate prin
bugetele locale în anul 1977, din im- unitățile de subordonare republicană,
pozitul pe retribuție și impozitul pe ■e stabilesc după cum urmează :

— în mii lei —

crt’. ,udetuI
Sume defalcate din :

Impozitul pe Impozitul pe cir-
retribuție culația mărfurilor

1. Alba 240 059 190 000
2. Arad 194 728 —
3. Argeș 430 236 13 000
4. Bacău 356 671 88 000
5. Bihor 336 985 247 000
6. Bistrița-Năsăud 75 247 78 000
7. Botoșani 90 473 140 000
8. Brașov 85 018 —
9. Brăila 227 198 —

10. Buzău 200 259 210 006
11. Caraș-Severln 330 561 60 000
12. Cluj 275 855 —
13. Constanța 550 304 20 000
14. Covasna 95 049 181 000
15. Dîmbovița 295 037 172 000
16. Dolj 386 433 —
17. Galați 440 861 53 000
18. Gorj 200 186 104 000
19. Harghita 185 352 208 000
20. Hunedoara 542 652 45 000
21. Ialomița 170 742 119 000
22. Iași 410 609 634 000
23. Ilfov 212 638 . _  .
24. Maramureș 280 661 75 000
25. Mehedinți 140 120 49 000
26. Mureș 261 503 —
27. Neamț 260 528 142 000
28. Olt 190 928 180 000
29. Prahova 141 605 _
30. Satu-Mare 170 629 157 000
31. Sălaj . 60 925 18 000
32. Sibiu 239 300 —
33. Suceava 290 733 149 000
34. Teleorman 170 115 58 000
35. Timiș 334 240 —
36. Tulcea 139 011 59 000
37. Vaslui 110 298 74 000
38. Vîlcea 175 338 40 000
39. Vrancea 106 355 170 000
40. Municipiul București 461 058 —

librarea bugetelor locale, in anul 1977, 
se stabilesc după cum urmează :

_ — în mii lei —

1. Județul Bistrița-Năsăud 490 000
2. Județul Botoșani 480 000
3. Județul Buzău 139 000
4. Județul Caraș-Severin 108 000
5. Județul Gorj 142 000
6. Județul Ialomița 218 000
7. Județul Maramureș 155 000
8. Județul Mehedinți 325 000
9. Județul Olt 236 000

10. Județul Sălaj 446 000
11. Județul Teleorman 186 000
12. Județul Tulcea 300 000
13. Județul Vaslui 400 000
14. Județul Vîlcea 396 000
15. Județul Vrancea 207 000

Art. 14. — în vederea reducerii 
mijloacelor de echilibrare prevăzute 
a se primi din bugetul republican 
sau din bugetele unităților adminis- 
trativ-teritoriale ierarhic superioare, 
comitetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare vor lua măsuri 
care să ducă la sporirea veniturilor 
proprii și aplicarea unui regim sever 
de economii în utilizarea fondurilor 
materiale și bănești.

Art. 15. — Volumul bugetelor mu
nicipiilor pe anul 1977 se stabilește 
în sumă de 5 213 438 mii lei, potrivit 
repartizării prevăzute în bugetul de 
stat.

în cazuri justificate, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene, de acord cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare muni
cipale, pot să modifice volumul și 
structura bugetelor municipiilor, cu 
respectarea indicatorilor financiari 
aprobați pentru fiecare județ.

Art. 16. — în anul 1977, virările de 
credite bugetare de la un alineat la 
altul, în cadrul aceluiași articol al 
clasificației bugetare, se aprobă de 
ordonatorii de credite pentru planu
rile proprii de cheltuieli.

Art. 17. — Consiliul de Miniștri 
răspunde pentru realizarea venituri
lor înscrise în Bugetul de stat pe 
anul 1977 și efectuarea cheltuielilor 
bugetare in strictă concordanță cu 
realizarea sarcinilor de plan și cu 
spirit de economie. în acest scop, va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale să asigure 
îndeplinirea ritmică și integrală a 
veniturilor aprobate prin buget, 
creșterea eficienței în toate domeniile 
de activitate, întărirea controlului și 
a disciplinei în utilizarea fondurilor 
statului.

Art. 18. — Modificările în indicato
rii de plan economici și financiari ai 
titularilor de plan, precum și în vo
lumul și structura bugetului de stat, 
determinate de eventuale influențe 
ce vor apărea în execuție din apli
carea cu începere de la 1 ianuarie 
1977 a prețurilor de producție și de 
livrare reașezate și din alte măsuri, 
în condiții de regăsire a influențelor 
și cu menținerea echilibrului finan
ciar, se aprobă prin decret al Consi
liului de Stat.

în cazurile în care, în cursul anu
lui 1977, pe baza unor dispoziții le
gale, au loc treceri de unități, ac
țiuni sau sarcini de la un titular de 
plan la altul ori se introduc în plan 
lucrări de investiții din rezervele 
aprobate în acest scop, Ministerul Fi
nanțelor va introduce modificările 
corespunzătoare în indicatorii finan
ciari ai titularilor de plan, precum și 
în volumul și structura bugetului de 
stat.

Art. 19. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1975, la venituri in sumă 
de 238 553 273 594 lei și la cheltuieli 
în sumă de 236 168 581 649 lei, cu un 
excedent în sumă de 2 384 691 945 lei, 
din care 653 080 588 lei la bugetul re
publican și 1 731 611 357 lei la buge
tele locale.

torn

LEGEA
pentru adoptarea Pianului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1977
(Urmare din pag. a III-a)
prinderile, împreună cu institutele 
centrale de cercetări, academiile de 
științe, unitățile de cercetare și pro
iectare de profil să asigure partici
parea în mai mare măsură a con
cepției tehnologice proprii la soluțio
narea problemelor de bază ale dez
voltării economice și sociale, la reali
zarea programului de investiții, la 
reducerea consumurilor materiale, 
valorificarea superioară a resurselor, 
creșterea productivității muncii, la 
realizarea de produse cu performan
țe superioare, a unor tehnologii mo
derne, la diversificarea bunurilor de 
consum, acționind pentru reducerea 
ciclului cercetare-proiectare-produc- 
ție, astfel incit rezultatele cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
să se aplice în producție în termene 
cit mai scurte. In acest scop, activi
tatea de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic va fi concentrată in 
următoarele direcții :

a) evidențierea și punerea în va
loare a noi rezerve de substanțe mi
nerale utile, îndeosebi a noi acumu
lări de hidrocarburi, cărbuni cocsifi- 
cabili, minereuri de fier și de meta
le neferoase, precum și stabilirea 
tehnologiilor de exploatare și valo
rificare complexă a acestora ;

b) realizarea de noi materiale cu 
consumuri specifice reduse și cu ca
racteristici tehnico-economlce superi
oare, înlocuirea materialelor scumpe 
și deficitare, în special din import ; 
participarea în măsură sporită a cer
cetării din domeniul fizicii la elabo
rarea de tehnologii pentru astfel de 
materiale, sisteme de aparate de mă
sură și control, necesare îndeosebi e- 
lectronicii, chimiei, metalurgiei, con
strucției de mașini, energeticii și al
tor ramuri ale economiei ;

c) asimilarea in fabricație a noi 
mașini, utilaje și aparate competiti
ve, cu parametri tehnico-economici 
și consumuri specifice de metal și 
de alte materiale la nivelul tehnicii 
actuale ;

d) amplificarea contribuției cerce
tării la crearea condițiilor de protec
ție a muncii, ocrotire a sănătății 
populației, precum și de protecție a 
mediului înconjurător;

e) extinderea mecanizării și auto
matizării in vederea creșterii pro
ductivității muncii și reducerii cos
turilor de producție.

Unitățile de cercetare și proiecta
re care participă la efectuarea cerce
tărilor științifice și lucrărilor de dez
voltare tehnologică, la asimilarea de 
produse și tehnologii, răspund, îm
preună cu întreprinderile in care se 
valorifică această activitate, de apli
carea în producție a rezultatelor ob
ținute, de nivelul tehnic-calitativ și 
parametrii tehnico-economici ai solu
țiilor adoptate.

Art. 21. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe, Comitetul 
de Stat al Planificării, Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Ministerul Finanțelor, ministerele, 
pelelalte organe centrale, centralele 
și întreprinderile, comitetele execu
tive ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București să 
ia măsuri pentru, gospodărirea rațio
nală a resurselor materiale alocate 
prin plan, in condițiile unui regim 
Sever de economii, îndeosebi prin :

a) asigurarea încadrării stricte în 
normele și normativele de consum 
aprobate ; elaborarea de programe 
pe produse în vederea modernizării 
acestora și reducerii in continuare a 
consumurilor și greutății lor funcțio
nale ;

b) lărgirea gamei de Înlocuitori prin 
revederea și completarea programe
lor privind asimilarea de noi ma
teriale înlocuitoare ale materiilor 
prime șl materialelor deficitare; în
cheierea acțiunii de tipizare a ma
terialelor și produselor ;

c) intensificarea colectării și valo
rificării deșeurilor de toate catego
riile și a recuperării resurselor ener
getice secundare ; în mod deosebit se 
va acționa pentru redarea în circui
tul economic a stocurilor de fier și 
de fontă veche din combinatele si
derurgice, unitățile constructoare de 
mașini și alte întreprinderi, valori
ficarea integrală în oțelării a strun- 
jiturilor de metal, precum și extin
derea pe scară largă a colectării re
surselor de metale vechi de la popu
lație ;

d) perfecționarea procesului de a- 
provizionare în vederea asigurării 
ritmice a întreprinderilor cu materii 
prime, materiale și alte produse pre
văzute în plan, asigurarea respectă
rii stricte a contractelor economice 
încheiate.

Art. 22. — în anul 1977, producti
vitatea muncii pe o persoană, în pre
țuri curente, va fi de :

a) în industria republicană 283 840 
lei ;

b) în activitatea de construcții- 
montaj 127 610 lei ;

c) in transporturi feroviare 558 260 
tone km conv.

Numărul de personal pe total e- 
conomie va ajunge, în anul 1977, la 
6 860 mii.

Prin învățămintul profesional, teh
nic și liceal, precum și prin cursuri 
de calificare și cursuri de specializare 
postliceală de scurtă durată vor fi 
pregătiți 315 mii muncitori calificați 
care vor intra în producție în anul 
1977.

Art. 23. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca :

a) Ministerul Muncii, Comitetul de 
Stat al Planificării, Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie și 
titularii de plan să acționeze pentru 
realizarea, la termenele stabilite, a 
măsurilor de creștere a productivi
tății muncii prin perfecționarea or
ganizării producției și a muncii în 
întreprinderi, secții și ateliere, îm
bunătățirea normativelor de personal 
tehnic, economic, de altă specialita
te și administrativ, modernizarea teh
nologiilor de fabricație, sporirea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a producției, întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă :

b) Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, Ministerul Muncii, Comi
tetul de Stat al Planificării și titularii 
de plan să asigure realizarea preve
derilor din programele de pregătire 
și perfecționare a pregătirii profe
sionale a forței de muncă stabilite pe 
ministere, centrale, unități și județe.

Art. 24. — în anul 1977 costurile 
de producție, în preturi curente, vor 
fi :

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

— industria republicană 755 lei ;
— întreprinderile agricole de stat 

931,2 lei.

B. Costul maxim Ia 1 000 tone km. 
convenționale în transportul fero
viar 124 lei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Finanțelor și băncile, 
ministerele, celelalte organe centrale, 
centralele, întreprinderile, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București 
să asigure, la toate locurile de mun
că, gospodărirea judicioasă a fon
durilor, aplicarea unui regim strict 
de economii și combaterea oricărei 
forme de risipă, respectarea riguroa
să a disciplinei financiare și de plan, 
să acționeze cu hotărîre pentru pu
nerea în valoare a rezervelor exis
tente, utilizarea mai bună a mijloa
celor circulante, a fondurilor de in
vestiții și a fondurilor valutare.

Art. 25. — Sarcinile privind creș
terea productivității muncii și redu
cerea costurilor de producție sint 
minimale.

Consiliul de Miniștri va asigura 
ca Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Muncii, ministerele, centralele, între
prinderile, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București să stabileas
că programe concrete de măsuri care 
să conducă Ia majorarea suplimen
tară a productivității muncii și re
ducerea mai accentuată a costurilor 
de producție, îndeosebi a cheltuieli
lor materiale, în vederea creșterii 
mai rapide a eficienței întregii acti
vități economice.
, Art. 26. — Volumul comerțului ex
terior, în anul 1977, in prețuri plan, 
va fi de 70,3 mid. lei valută.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor, mi
nisterele. celelalte organe centrale și 
locale, centralele și întreprinderile 
să asigure :

a) îmbunătățirea structurii sorti
mentale și a calității producției des
tinate exportului, în vederea obține
rii de prețuri avantajoase și adap
tarea operativă a producției la ce
rerile piețelor străine ;

b) intensificarea prospectării: pieței 
externe în vederea contractării ex

portului și importului în condiții de 
eficiență ridicată ;

c) gospodărirea judicioasă a fon
durilor valutare alocate fiecărui mi
nister, centrală și întreprindere ;

d) intensificarea tratativelor cu 
partenerii externi pentru realizarea 
integrală a acțiunilor de cooperare 
și specializare prevăzute în plan, 
precum și inițierea de noi acțiuni in 
vederea extinderii colaborării eco
nomice internaționale.

Art. 27. — Venitul național va fi, 
în anul 1977, de 445 mid. lei, in pre
țuri curente, asigurînd resursele ne
cesare pentru fondul național de 
dezvoltare economico-socială și pen
tru creșterea nivelului de trai ai 
populației.

Art. 28. — în anul 1977. volumul 
total al desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul va reprezenta 168,8 mid. 
lei, în prețuri curente.

Consiliul de Miniștri va asigura ca 
Consiliul de coordonare a producției 
bunurilor de larg consum, Consiliul 
pentru coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare și pres
tare de servicii către populație și ti
tularii de plan să ia măsuri pentru :

a) realizarea programului privind 
producția și desfacerea către popu
lație a bunurilor de consum, în ve
derea creșterii și diversificării sor
timentale a mărfurilor, ridicării ca
lității acestora, livrării ritmice a 
produselor, organizării mai bune a 
desfacerilor și ridicării nivelului de 
servire a consumatorilor ;

b) dezvoltarea în continuare a a- 
limentației publice prin extinderea 
producției și vînzărilor de preparate 
culinare, de produse de cofetărie- 
patiserie, diversificarea meniurilor și 
sporirea accentuată a vînzărilor de 
ape minerale, băuturi răcoritoare și 
bere.

Art. 29. — Volumul prestărilor de 
servicii pentru populație, în anul 
1977, va însuma 33,9 mid. lei, în pre
țuri și tarife curente.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Consiliul pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii către 
populație, Consiliul de coordonare ■ 
producției bunurilor de larg consum, 

Comitetul pentru problemele con
siliilor populare, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești, U- 
niunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Ministerul Turismului și celelalte 
organe cu sarcini de prestări de 
servicii să asigure :

a) extinderea gamei prestărilor de 
■ servicii și îmbunătățirea calității a-
cestora ; satisfacerea cît mai opera
tivă a solicitărilor populației ;

b) îndeplinirea riguroasă a sarci
nilor din programele de dezvoltare 
a prestărilor de servicii și a produc
ției de utilaje, aparate și dispoziti
ve care să ducă la reducerea efor
tului fizic și a timpului destinat 
muncilor casnice.

Art. 30. — Veniturile totale reale 
ale populației pe un locuitor vor 
spori, in anul 1977, cu 5.9—6,3 la 
sută,

Fondul de retribuire va fi de 184,9 
mid. lei, asigurînd sumele necesare 
pentru începerea acțiunii de majo
rare a retribuțiilor tarifare. Retribu
ția medie nominală lunară va fi, în 
anul 1977, de 2 094 lei, cu 6,3 la sută 
mai mare decit realizările prelimi
nate pe anul 1976. In același timp, 
vor fi aduse corecturi unor prețuri 
și tarife pentru servicii, in corelație 
cu cheltuielile de producție, in ca
drul indicelui de prețuri de 1,6—2,3 
la sută stabilit prin plan. In aceste 
condiții, se va asigura o creștere a 
retribuției reale de 3,2—3,8 la sută 
față de realizările preliminate pe 
anul 1976.

Veniturile reale ale țărănimii, pro
venite din munca în cooperativele a- 
gricole de producție și din gospodă
riile personale, calculate pe o per
soană activă, vor crește cu 6.6—7,1 
la sută față de realizările prelimina
te pe anul 1976.

Va începe acțiunea de imbunătăți- 
re a pensiilor : în anul 1977, pensia 
medie nominală de asigurări sociale 
va fi mai mare cu 4.8 la sută față de 
realizările preliminate pe anul 1976.

Art. 31. — în anul 1977 va conti
nua extinderea bazei materiale a în- 
vățămîntului și vor fi intensificate 
măsurile pentru integrarea învăță- 
mîntului cu producția și cercetarea ; 

cadrele didactice și studenții vor lu
cra în echipe complexe cu specia
liști din cercetare și proiectare pen
tru realizarea programelor de cerce
tare și proiectare tehnologică.

Vor fi date în folosință 24 475 locuri 
în grădinițe, 2 809 săli de clasă, 34 627 
locuri în internate, 128 săli de gim
nastică.

Pentru învățămintul superior se 
vor realiza noi spații de învățămînt 
și ateliere cu o suprafață de 11960 
mp, precum și un număr de 8 500 
noi locuri în cămine.

Art. 32. — Capacitatea creșelor va 
spori, în anul 1977, cu 10 000 locuri ; 
se vor construi 2 500 locuri în case 
de copii școlari.

Art. 33. — în anul 1977 vor fi date 
în folosință 9 000 paturi de spital ; 
va începe construcția unor noi spi
tale în localitățile București, Craio
va, Mediaș. Găești, Călinești, Borșa, 
Oradea, Băile Felix, Ocna Mureș, 
Codlea, Victoria, Oțelu Roșu, Cluj- 
Napoca, Odorheiu Secuiesc. Hațeg, 
Roman, Ploiești, Turnu-Măgurele.

Art. 34. — In anul 1977 se vor con
strui 192 mii apartamente, din care 
20 mii garsoniere ; din totalul apar
tamentelor se vor realiza 115,5 mii 
din fondurile statului, cooperatiste și 
obștești și 76,5 mii din fondurile 
populației cu sprijinul statului în 
credite și execuție ; se vor da în 
funcțiune 73 000 locuri în cămine 
pentru nefamiliști.

Art. 35. — Se va extinde, în anul 
1977, rețeaua de distribuție a apei cu 
580 km, iar cea de canalizare cu 465 
km, parcul de mijloace de transport 
urban în comun de persoane va fi 
dotat cu 1 260 vehicule.

Art. 36. — Consiliul de Miniștri, 
ministerele, celelalte organe centrale, 
centralele și întreprinderile, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București răspund pentru îndeplini
rea integrală a prevederilor de plan 
și creșterea eficienței în toate dome
niile de activitate. •

Art. 37. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1977 vor fi desfășurați 
pe titulari de plan prin decret al 
Consiliului de Stat.



SCINTEIA — simbătâ 6 noiembrie 1976 PAGINA 5

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participanților Ia dezbaterile asupra proiectului Legii pentru adoptarea planului național unic de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe anul 1977 și a proiectului Legii pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1977
Continuăm relatarea — începută în ziarul de ieri — a 

dezbaterilor care au avut loc în actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale, în zilele de 4 și 5 noiembrie a.c.

întemeiat pe realizările remarca
bile obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, în primul 
an al cincinalului, proiectul planului 
pe care-1 dezbatem astăzi — a spus 
deputatul pau| Niculescu “ 
orientează, în continuare, economia 
noastră spre o dezvoltare accelerată 
și o valorificare mai înaltă a poten
țialului material și uman al țării.

Una din trăsăturile lui caracteris
tice este aceea că, paralel cu dezvol
tarea mijloacelor de producție, a re
surselor materiale, prevede o creș
tere puternică a producției bunurilor 
de larg consum și serviciilor puse la 
dispoziția populației. El încorporează 
sarcinile stabilite prin programele 
speciale aprobate de conducerea 
partidului privind dezvoltarea pro
ducției bunurilor de larg consum. 
Potrivit acestor prevederi, numai pro
ducția ramurilor de industrie ușoară 
și alimentară reprezintă peste 26 la 
sută din totalul producției industria
le a țării.

După ce a arătat că recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului a aprobat programul privind 
aprovizionarea populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum și că au sporit, totodată, în 
măsură însemnată, față de prevede
rile din cincinal, livrările de mărfuri 
pe întregul an la fondul pieței, vor
bitorul a informat că prin comerțul 
socialist se vor desface în anul viitor 
mărfuri în valoare de 168,8 miliarde 
lei, cu peste 13 miliarde lei mai mult 
decît în acest an.

Vastul program de producție și 
desfacere către populație a bunuri
lor de larg consum — a spus el — 
precum și celelalte măsuri adoptate 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului privind crește
rea veniturilor populației, în special 
prin majorarea retribuției, construi
rea unui număr sporit de locuințe, 
reducerea săptăminii de lucru, îm
bunătățirea asistenței medicale, a 
activității în domeniul învățămîntu- 
lui, culturii și educației reflectă lo
cul și importanța pe care le acor
dă partidul asigurării bunăstării 
și fericirii poporului, țel fundamen
tal al activității sale. Noi subli
niem ideea că în orînduirea noas
tră socialistă oamenii muncii sînt 
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție și producători ai bunurilor 
materiale și spirituale. De aceea, 
aste firesc și obligatoriu să se asigu
re oamenilor muncii produsele și 
serviciile necesare, de bună calitate, 
care să le satisfacă exigențele, să le 
facă viața mai confortabilă, mai plă
cută, mai frumoasă.

Țin să remarc, în mod deosebit, că 
întreaga activitate pentru dezvolta
rea, perfecționarea și îmbunătățirea 
producției de bunuri de larg consum, 
ca și elaborarea întregului plan, s-a 
desfășurat din inițiativa, sub condu
cerea nemijlocită și pe baza orientă
rilor stabilite, cu prilejul nenumăra
telor vizite în unități, la tîrgul de 
mostre, în intîlnirile cu conducerile 
ministerelor, cu specialiști, cu oameni 
ai muncii, de către secretarul gene
ral al partidului și președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care manifestă o grijă deosebită, o 
mare sensibilitate și o înaltă exi
gență față de orice problemă le
gată de nivelul de trai al oameni
lor muncii. Criticind mentalita
tea greșită și dăunătoare că piața 
internă poate înghiți orice marfă, 
vorbitorul a arătat necesitatea lichi
dării lipsurilor și neajunsurilor ce 
se manifestă încă pe acest tărîm.

Vorbitorul a spus în încheiere : 
imi exprim convingerea că producă
torii bunurilor de larg consum, mi
nisterele, organizațiile, consiliile 
populare vor munci neobosit pentru 
a realiza cu cinste aceste sarcini. 
Consiliul și comisiile de coordonare 
a producției bunurilor de larg con
sum, recent înființate, vă încredin
țează că vor acționa cu toată forța și 
energia, în spiritul celei mai înalte 
responsabilități, pentru a-și îndeplini 
importantele îndatoriri ce le revin.

Documentele supuse dezbaterii se
siunii Marii Adunări Naționale se 
Înscriu în mod organic în hotărîrile 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului pentru cincinalul 1976-1980, 
a spus deputatul |on StăneSCU. 
Ele confirmă încă o dată capacitatea 
creatoare a partidului nostru comu
nist, a conducerii sale, în frunte 
cu secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sub a cărui îndrumare nemijlocită 
s-au desfășurat lucrările de elaborare 
și fundamentare a planului și buge
tului. După ce a trecut în revistă re
zultatele înregistrate de economia 
județului Dîmbovița în primele 10 
luni ale acestui an, el a scos in evi
dență sarcinile importante ce revin 
acestui județ în anul viitor, acțiunile 
inițiate pentru îndeplinirea exem
plară a acestora. în acest sens, a 
arătat că sarcinile economice ale 
anului viitor au fost aduse la cu
noștința oamenilor muncii din ate
liere, secții și întreprinderi și că, îm
preună cu aceștia, s-au stabilit măsuri 
de folosire deplină a capacităților de 
producție, pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice, acțio- 
nîndu-se, totodată, pentru asigu
rarea bazei tehnico-materiale, pentru 
îmbunătățirea activității de colabo
rare intre întreprinderi. Analizele 
efectuate pe linia bunei folosiri a 
timpului de lucru, a mașinilor-unelte, 
pentru utilizarea mai bună a supra
fețelor de producție au evidențiat 
existența unor însemnate resurse 
pentru creșterea producției în anul 
viitor, pentru ridicarea eficienței e- 
conomice in toate întreprinderile ju
dețului.

Vorbitorul a arătat în continuare că 
o problemă de importanță majoră, 
care trebuie soluționată în anul 
viitor, este modernizarea structurii 
industriei județului, diversificarea șl 
înnoirea produselor. în acest scop, 
au fost luate măsuri în vederea asi
gurării Introducerii în producție a 
tehnologiilor noi de execuție, dez
voltării gîndirii tehnice creatoare, 
pentru reducerea efortului valutar.

în calitate de constructori — a spus 
deputatul vasile Bumbăcea ~ 
am reținut faptul că în proiectul pla
nului pe anul viitor au fost prevă
zute investiții în valoare de 180.5 
miliarde lei, din care aproape 88 Ia 
sută vor fi destinate sferei produc
ției materiale. Sarcinile de mare răs
pundere ce revin pentru realizarea 
acestui important volum de investiții 
obligă la o analiză în spirit critic și 
autocritic a modului în care Ministe
rul Construcțiilor Industriale și-a în
deplinit planul pe anul în curs. Vor

bitorul a informat că, în acest an, 
constructorii au reușit să pună in 
funcțiune 340 de capacități și obiec
tive de investiții, din care 48 înainte 
de termenele planificate. în conti
nuare, deputatul a arătat că, atit 
conducerea ministerului și cadrele 
tehnice din minister, cît și conduce
rile trusturilor și șantierelor, cadrele 
tehnice din execuție nu au luat ati
tudine față de unele tendințe de su
pradimensionare evidentă a unor e- 
lemente de construcții, au acceptat 
soluții constructive greoaie, cu con
sum ridicat de materiale, și în spe
cial ciment și metal, au dat dovadă 
de un simț de răspundere scăzut față 
de mai buna gospodărire a mijloace
lor materiale de pe șantierele de 
construcții, de folosirea eficientă a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor.

Indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire de 
lucru de la Comitetul Central al 
partidului, a arătat în continuare vor
bitorul, au deschis în sectorul nostru 
un cîmp larg de acțiune, de mani
festare a inițiativei creatoare. Depu
tatul a citat în acest sens o seamă 
de acțiuni întreprinse împreună de 
proiectanții și titularii de investiții 
pentru găsirea unor soluții care să 
asigure economisirea a circa 30 Ia 
sută din prevederile documentații
lor pentru lucrări de construc
ții, așa cum a stabilit conduce
rea partidului, subliniind că noile 
soluții ce vor fi aplicate urmăresc, 
pe lîngă reducerea costului investi
țiilor, și micșorarea duratei de exe
cuție a acestora, precum și creșterea 
productivității muncii, prin sporirea 
gradului de mecanizare a lucrărilor.

Vorbitorul a relevat necesitatea 
întăririi colaborării și răspunderii 
proiectanților și constructorilor pe 
întreaga durată de desfășurare a pro
iectării și execuției lucrărilor de 
construcții și montaj, pînă la pune
rea în funcțiune a obiectivelor de 
investiții și în continuare pină la 
atingerea parametrilor proiectați.

La începutul intervenției sale, de
putata E|ena Fioareș a in(ăti?at 
bilanțul bogat cu care vor încheia 
și anul acesta textiliștii întreprinde
rii de postav—Buhuși, unitate frun
tașă a județului Bacău. De la înce
putul anului au fost date peste plan 
78 000 mp țesături, ca urmare a spo
ririi cu 21 la sută a productivității 
muncii, a bunei folosiri a materiilor 
prime.

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
ce revin întreprinderii în anul 1977, 
privind creșterea producției fizice și 
valorice, a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, a 
subliniat deputata, acestea au fost 
dezbătute, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, de către 
întregul colectiv, stabilindu-se un 
program de măsuri concrete, menite 
să asigure continua diversificare a 
producției, îmbogățirea gamei colo- 
ristice, îmbunătățirea gradului de 
finisare a țesăturilor.

în încheiere, deputata a spus : 
Ne angajăm, iubite tovarășe secretar 
generai, ca, făcînd dovada dragostei 
profunde fată de partid și țară, să 
nu precupețim nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin în toate domeniile vieții 
economice, politice și sociale, contri
buind prin aceasta la prosperitatea 
patriei noastre, la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in România.

Făcînd un bilanț al acestui prim 
an al cincinalului, deputatul AflțjelO 
Micul eseu a arâtat că el se în‘ 
cheie în agricultură cu rezultate 
bune, ceea ce asigură în condiții su
perioare aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și disponibi
lități sporite, față de anii precedenți, 
pentru acoperirea celorlalte nevoi 
ale economiei.

Pentru grija permanentă de care 
ne bucurăm, pentru orientările și in
dicațiile concrete primite, în nenu
mărate rînduri, în toate domeniile 
noastre de activitate, a spus vorbito
rul, vă rog să-mi permiteți ca să 
aduc tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului și 
președintele republicii, mulțumirile 
noastre fierbinți și deosebita recu
noștință a agricultorilor și lucrători
lor din industria alimentară.

Referindu-se apoi la prevederile 
Planului național unic de dezvoltare 
economică și socială a țării pe anul 
1977 în-domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, vorbitorul a re
levat că ele sînt pe deplin realiza
bile, în concordanță cu posibilitățile 
de producție ale acestor ramuri și 
cerințele economiei naționale. Apli- 
cind indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat deputatul — 
vom continua să ne preocupăm în 
primul rînd de sporirea producției 
de cereale, pentru ca în anul viitor 
să depășim 21 milioane tone. între
gul spor de producție trebuie reali
zat prin creșterea randamentelor la 
hectar, ceea ce impune o preocupare 
sporită pentru îmbunătățirea execu
ției lucrărilor de bază ale solului și 
ale fertilizării, pentru extinderea iri
gațiilor și folosirea unor soiuri mai 
productive, pentru realizarea unei 
densități substanțial mărite a cultu
rilor, asigurarea unei mai bune între
țineri a acestora, pentru efectuarea 
fără pierderi a lucrărilor de recol
tare.

în legumicultură trebuie ca îm
preună cu consiliile populare să luăm 
măsuri de aplicare a tuturor preve
derilor proiectului legii dezvoltării le- 
gumiculturii, ce urmează a fi supusă 
adoptării de către Marea Adunare 
Națională, pentru creșterea mai sus
ținută a producției în fiecare județ, 
la nivelul satisfacerii în cele mai 
bune condiții a nevoilor proprii de 
legume timpurii, de vară și de toam
nă, a întregului necesar pentru in
dustrializare și a celorlalte nevoi ale 
economiei. în viticultură și pomicul
tură va trebui să acționăm și mai 
intens pentru realizarea programelor 
aprobate de conducerea partidului și 
statului, organizînd mai bine produc
ția de material săditor vitipomicol și 
executînd lucrările de modernizare a 
plantațiilor existente și de dezvol
tare a noi plantații în sistem inten
siv. Pentru îndeplinirea planului pe 
anul 1977 de sporire a șeptelului, 
îndeosebi la bovine și ovine, vom da 
o atenție deosebită reținerii și creș
terii întregului efectiv de prăsilă, 
concomitent cu folosirea rațională a 
reproducătorilor.

Referindu-se apoi la un șir de pro
bleme ale industriei alimentare șl 
ale realizării investițiilor în agricul
tură, vorbitorul și-a exprimat acor
dul deplin față de proiectul legii 

pentru adoptarea planului și bugetu
lui pe anul viitor.

Cotele cantitative și calitative ale 
proiectelor de plan, a spus deputatul 
Richard Winter, relevă ca 0 
trăsătură esențială continuarea dez
voltării în ritm susținut a tuturor 
ramurilor, cu un accent prioritar pe 
eficiența întregii activități econo- 
mico-sociale, orientare intim legată 
de esența însăși a politicii partidului 
nostru — sporirea în ritm susținut 
a venitului național și, pe această 
bază, ridicarea continuă a standar
dului de viață material și spiritual 
al tuturor celor ce muncesc.

Referindu-se Ia prevederile pro
iectelor planului dezvoltării econo- 
mico-sociale și ale bugetului pe anul 
1977, vorbitorul a relevat că ele sint 
pe deplin realizabile, fapt dovedit 
de succesele obținute în acest an de 
oamenii muncii din întreaga țară, 
asigurînd un spor substanțial al 
bunăstării întregului popor. în acest 
context, vorbitorul a scos în eviden
tă realizările pe 10 luni ale oame
nilor muncii din județul Sibiu, ară- 
tînd că productivitatea muncii a fost 
realizată în proporție de 102 la sută, 
pe seama acesteia obținîndu-se a- 
proape 90 la sută din sporul pro
ducției, ceea ce a determinat spo
rirea producției-marfă pe această pe
rioadă cu 1 miliard 63 milioane lei.

Activitatea de fundamentare a pla
nului pe 1977 — a arătat vorbitorul 
în continuare — a demonstrat din 
nou, cu tărie, spiritul novator impri
mat de secretarul general al parti
dului tuturor acțiunilor de aducere 
în circuitul productiv a rezervelor 
de care dispunem. în acest cadru, 
prin reanalizarea proiectelor, numai 
la obiectivele de investiții industria
le cu cea mai mare pondere, mai 
ales la cele în curs de execuție sau 
la care au început lucrările, valorind 
peste 1,3 miliarde lei, am găsit so
luții de reducere a costurilor cu a- 
proape 29 la sută, la partea de con- 
strucții-montaj. De asemenea, ana
liza utilizării suprafețelor a fost 
finalizată cu fundamentarea unor 
propuneri care asigură un spor 
de producție pe cincinal de 
1.3 miliarde lei, prin utilarea celor 
55 000 metri pătrați suprafețe pro
ductive disponibile, sau care pot fi 
disponibilizate, ceea ce echivalează 
cu economisirea fondurilor de inves
tiții industriale dintr-un an în ju
dețul Sibiu. Asigurăm conducerea 
partidului și statului, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, că vom 
face din activitatea politică, ideo
logică și educativă pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste axul 
de mobilizare amplă a tuturor oa
menilor muncii din județul Sibiu — 
români, germani, maghiari — pentru 
înflorirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

Deputatul Byjof Almășan ’ 
raportat Marii Adunări Naționale că 
sarcinile de plan pe primul an _ al 
actualului cincinal vor fi depășite, 
obținîndu-se o producție-marfă de 
700 milioane lei. De asemenea, va 
fi realizat integral planul 'de inves
tiții, de creștere a rezervelor la toa
te substanțele minerale utile, planul 
la export și alți indicatori principali.

Se desfășoară în condiții bune pro
gramul privind cercetarea geologică 
a platformei continentale românești 
a Mării Negre și forajul marin, pre
cum și programul aprobat de partid 
privind mecanizarea și dezvoltarea 
producției de utilaj minier.

în 1977, a continuat vorbitorul, 
avem de îndeplinit importante obi
ective. Planul la producția globală 
pentru industria extractivă este su
perior cu 1 miliard lei față de pre
vederile cincinalului, sarcină posi
bil de realizat printr-o mobilizare 
mai bună a resurselor. Eforturi cu 
totul deosebite vor trebui depuse 
pentru asigurarea unui spor de circa 
6 milioane tone la producția de lig
nit, ceea ce echivalează cu mai mult 
decît dublul extracției de cărbune a 
țării din 1938. Pentru creșterea re
surselor minerale va începe con
strucția unor importante obiective.

Astfel, pentru anul viitor, asigurăm 
creșterea de rezerve de substanțe 
minerale utile prevăzută în plan și 
am stabilit măsuri și soluții în vede
rea atragerii în circuitul economic a 
unor zăcăminte importante de fier 
și neferoase peste prevederile pla
nului.

Din planul pentru anul 1977 se des
prind, de asemenea, sarcini impor
tante pentru cele cinci institute de 
cercetări și inginerie tehnologică, 
amplasate și dezvoltate în principa
lele bazine ale țârii.

Pentru îndeplinirea în bune con
diții a planului pe anul viitor, a 
arâtat vorbitorul, ministerul nostru 
trebuie să-și îmbunătățească în con
tinuare activitatea, să rezolve opera
tiv problemele noi care apar, să con
troleze strict realizarea prevederilor 
din programele aprobate, să fie mai 
exigent în activitatea de control și 
îndrumare și să imprime unităților 
din subordine un spirit de disciplină 
mai fermă, o atmosferă creatoare de 
căutare de soluții pentru depășirea 
sarcinilor.

în actuala sa formă, secțiu
nea planului național unic pe anul 
1977 privind cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică și introduce
rea progresului tehnic — a spus de
putatul |qjj UfSy ~ este rezul
tatul unei munci susținute, desfășu
rată de institutele centrale de cerce
tare și Academiile de științe, de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu ministerele 
și celelalte organe centrale, pe baza 
indicațiilor de excepțională însem
nătate date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia consfătuirilor 
de lucru cu cadrele din domeniul 
cercetării și proiectării de tehnolo
gii. Proiectul prevede obiective noi, 
elimină unele sarcini de importanță 
mai mică, concentrind întreaga ca
pacitate de cercetare și inginerie 
tehnologică spre o mai bună gospo
dărire și economisire a resurselor 
materiale ale țării și valorificarea 
superioară a acestora, spre îmbună
tățirea calității producției și realiza
rea unor produse cu performanțe 
superioare, competitive.

în elaborarea proiectului îmbună
tățit al planului de introducere a pro
gresului tehnic — a spus in conti
nuare deputatul — s-a urmărit creș
terea ponderii concepției proprii în 
realizarea noilor produse și tehnolo
gii. precum și asigurarea condițiilor 
pentru o cit mai rapidă trecere la 
asimilarea acestora în producție. 
Astfel, din cele peste 500 de tipuri 
și grupe noi sau reproiectate de ma
șini, utilaje și aparate, aproape 460 
se realizează pe concepție proprie.

Pentru susținerea acestor activități, 
statul nostru alocă, în 1977, sectoru
lui cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și introducerii progresu
lui tehnic fonduri cu peste 15,5 la 
sută mai mari decît în anul curent.

După ce a subliniat că efortul con
siderabil făcut de statul nostru pen
tru sprijinirea cercetării obligă la o 
muncă exigentă, plină de răspundere 
pe toți oamenii de știință, pe toți 
cercetătorii,. vorbitorul a spus: Vom 
acționa astfel incit toate programele 
și obiectivele de cercetare științifică 
să fie nemijlocit corelate cu progra
mele de dezvoltare a ramurilor și 
subramurilor economiei naționale, 
cu programele speciale de produse 
sau grupe de produse cuprinse în 
plan.

De acum înainte în plan se vor 
înscrie fazele și termenele întregu
lui ciclu cercetare-proiectare-produc- 
ție, astfel incit să capete expresie 
materială indicația primită de a con
sidera că o cercetare este încheiată 
numai după introducerea în produc
ție a rezultatelor acesteia.

în încheiere, vorbitorul a spus : Pe 
baza indicațiilor primite, a criticilor 
justificate adresate modului in care 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, ministerele economice și 
îndeosebi anumite sectoare din con
strucția de mașini au urmărit reali
zarea sarcinilor de progres tehnic, 
sînțem hotărîți ca. împreună cu uni
tățile productive și cele de cercetare 
și proiectare, să eliminăm aceste 
neajunsuri, să ne mobilizăm mai 
mult forțele pentru recuperarea res
tanțelor și pregătirea condițiilor in 
vederea realizării in bune condiții a 
planului pe anul viitor.

în cuvîntul său, deputatul Mircea
Dan Anghel a subliniat că,
alături de rezultatele obținute de 
celelalte județe ale țării în primul an 
al actualului cincinal, comparativ cu 
anul 1975, și în județul Ialomița pro
ducția globală preliminată a se rea
liza în cooperativele agricole va fi
cu 6—7 la sută mai mare.

Vorbitorul s-a referit apoi la reali
zările cooperativei agricole din co
muna Grindu, unde el își desfășoară 
activitatea. S-a arătat, în acest sens, 
că în anul 1976 a fost obținută cea 
mai mare producție agricolă din is
toria unității : 4 805 kg grîu la hectar 
pe întreaga suprafață însămînțată ; 
3 205 kg la hectar la floarea-soarelui ; 
45 000 kg la sfecla de zahăr, iar la 
porumb — peste 6 500 kg boabe la 
hectar. Producțiile respective s-au 
obținut în condiții de neirigare. Re
zultate bune sînt consemnate și în 
sectorul zootehnic.

După prezentarea acestor date sem
nificative, deputatul a spus :

Sîntem însă conștienți că nu am 
făcut totul pentru valorificarea de
plină a întregului potențial uman și 
material de care dispunem, că prin
tr-o organizare mai bună a muncii 
puteam obține atit la cultura plante
lor, cit și în creșterea animalelor re
zultate superioare.

însușindu-și îndemnurile și indica
țiile dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cooperato
rii din comuna noastră desfășoară o 
muncă susținută pentru a pune ba
zele obținerii, în anul viitor, a unor

Expunerea la proiectul de lege privind recrutarea 
și repartizarea forței de muncă și la proiectul 

de lege privind încadrarea intr-o muncă utilă 
a persoanelor apte de muncă

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, prezint spre dezbatere și a- 
dopțare forului suprem legislativ al 
țării două proiecte de lege privind 
reglementarea unor laturi de mare 
importanță in domeniul forței de 
muncă și al raporturilor de muncă. 
Ele se înscriu pe linia eforturilor 
perseverente ale conducerii partidu
lui și statului, în frunte cu secreta
rul general al partidului, președin
tele republicii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in domeniul per
fecționării organizării și conducerii 
activității economice și sociale, al 
realizării concordanței între dezvol
tarea forțelor de producție și relații
le sociale, între cerințele acesteia și 
ordinea de drept, al ridicării la rang 
de lege a oricărei reglementări care 
privește aspecte esențiale ale vieții 
noastre. Ele țin seama de experiența 
celor aproape trei decenii de con
strucție socialistă, de dezvoltarea 
continuă și în ritm rapid a forțe
lor de producție în toate județele 
țârii, de necesitatea unor ritmuri 
înalte de creștere a rodniciei muncii 
sociale, de faptul că în aceste con
diții recrutarea, pregătirea și per
fecționarea, repartizarea și utiliza
rea rațională a forței de muncă au 
devenit — așa cum nu o dată a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o problemă centrală în uriașa luptă 
în care se află angajat cu toate for
țele întregul nostru popor pentru în
făptuirea Programului însuflețitor 
adoptat de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Cele două proiecte de lege exprimă 
cu claritate faptul că în orînduirea 
noastră, în care poporul este deopo
trivă proprietar al mijloacelor de 
producție, producător al bunurilor 
materiale și spirituale și unicul be
neficiar, orice risipă de forță de 
muncă este o importantă paguba 
pentru societate, iar încercarea ori
cărui cetățean apt de muncă de a 
se sustrage de Ia muncă este o încăl
care a regulilor eticii și echității 
socialiste, un act antisocial.

De aceea, cele două proiecte de 
lege prevăd atit instrumentele și răs
punderile pentru garantarea in fapt 
a dreptului la muncă prevăzut de 
Constituția țârii, cît și mijloacele de 
îndrumare, de influențare obștească 
și — în cazul insuficienței acestora — 
alte măsuri de natură să asigure, tot 
în fapt, îndeplinirea obligației so
ciale fundamentale a tuturor celor 
apți de a desfășura o muncă utilă 
societății.

Cele două proiecte de lege se în
scriu, totodată, și pe linia înfăptuirii 

producții agricole superioare. în acest 
scop, am realizat insămînțările de 
toamnă în condiții agrozootehnice 
foarte bune. Pînă în prezent am 
transportat în cîmp peste 10 000 tone 
îngrășăminte naturale, cu prioritate 
pe suprafețele destinate culturii sfe
clei de zalțăr și grădinii de legume, 
iar pentru sectorul zootehnic avem 
asigurate peste 8 000 tone furaje.

Corespunzător rolului tot mai 
important pe care consiliile populare 
județene, orășenești și comunale îl 
au în dezvoltarea județelor și loca
lităților patriei noastre — a spus 
deputatul |osjf Uglaî ~ planul 
pe anul 1977 prevede sarcini sporite 
în domeniul industriei locale și gos
podăriei comunale, al construcțiilor 
de locuințe, obiectivelor social-cul- 
turale și echipării edilitar-gospodă- 
rești. Producția globală industrială a 
economiei locale va ajunge la 44.6 
miliarde, a gospodăriei comunale și 
locative — la 9,1 miliarde lei, a acti
vității de construcții-montaj — la 22 
miliarde lei.

După ce a informat Marea Adu
nare Națională despre succesele 
importante obținute de acest sec
tor al economiei naționale în pri
mele 10 luni ale acestui an, vor
bitorul a observat că încă mul
te din produsele fabricate de 
industria locală sînt învechite, nu 
mai corespund gusturilor și ce
rințelor populației. Aceasta impu
ne celor ce muncesc în cadrul 
organelor locale ale puterii de stat 
sarcina de a lua măsuri de re- 
proiectare a produselor depășite 
ca performanțe ori supradimensio
nate, concomitent cu lărgirea și di
versificarea sortimentelor de măr
furi. în prezent, specialiștii din uni
tățile producătoare de mobilă ale 
consiliilor populare, împreună cu 
ministerele interesate, elaborează 
noi tipuri de mobilier mai funcțio
nal, dimensionat corespunzător în
căperilor din blocurile ce se con
struiesc, cu un aspect și o calitate 
mult îmbunătățite și la un preț ac
cesibil populației.

Arătînd că gospodăria comunală 
reprezintă un domeniu important 
care își face simțită nemijlocit pre
zența în viața de zi cu zi a cetățe
nilor, asigurîndu-le apă, căldură, ca
nalizare, mijloace de transport, pre
cum și celelalte condiții fără de care 
nu se poate concepe ridicarea gra
dului de civilizație al localităților, 
vorbitorul a asigurat pe deputați că 
se vor face eforturi ca această acti
vitate să corespundă exigențelor unul 
nivel înalt de civilizație.

Abordind apoi probleme ale siste
matizării teritoriului, a localităților 
urbane și rurale, vorbitorul a spus : 
Sub îndrumarea directă și nemijlo
cită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost definitivate schițele de siste
matizare pentru toate municipiile și 
orașele reședințe de județ, detaliile 
de sistematizare pentru zonele și 
platformele industriale, precum și 
propunerile de sistematizare pentru 
realizarea locuințelor în următorii 
ani. în cadrul acestei acțiuni au fost 
.stabilite noile perimetre construibile 
ale tuturor localităților, care .au per
mis reducerea cu 118 000 hectare, a 
suprafeței stabilite în anul 1973. De

prezentată de tovarășul PETRE LUPU, 
munciiministrul

programului adoptat de conducerea 
de partid și de stat pentru sistemati
zarea, simplificarea și reglementarea 
unitară a diferitelor aspecte ale le
gislației.

Proiectul de lege privind recruta
rea și repartizarea forței de muncă 
ridică pe un plan calitativ superior 
precizarea obiectivelor, planificarea și 
organizarea înfăptuirii politicii parti
dului și statului nostru in domeniul 
forței de muncă, constituie concreti
zarea atribuțiilor și obligațiilor ce 
revin organelor centrale și locale, 
unităților economice privind asigu
rarea, pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă in raport cu nece
sitățile planului național unic de 
dezvoltare economico-socială.

Stabilirea balanței forței de muncă, 
a resurselor de muncă — cu struc
tura și gradul lor de ocupare — pe 
ansamblul economiei naționale și pe 
județe, a evoluției în perspectivă a 
forțelor de muncă, a corelației ce 
trebuie să existe între cerințele dez
voltării economice și ocuparea ju
dicioasă a resurselor de muncă pe 
județe și ramuri ale economiei, a 
formelor și condițiilor de organizare 
a pregătirii și perfecționării forței 
de muncă — iată principalele ce
rințe impuse prin proiectul de lege 
organelor competente la toate eșa
loanele.

Proiectul legiferează principiul după 
care, de regulă, asigurarea forței de 
muncă necesare este sarcina unități
lor socialiste. El stabilește totodată 
obligațiile ce revin în acest domeniu 
ministerelor și organelor centrale tu
telare, precum și Ministerului Edu
cației și învățămîntului și Ministeru
lui Muncii, organelor teritoriale, în 
conformitate cu atribuțiile ce le re
vin prin lege.

Ținînd seama de faptul că astăzi 
toate județele țării se dezvoltă im
petuos, economia lor avînd nevoie 
crescîndă de forță de muncă, pre
cum și pentru lichidarea uneia din 
cauzele cele mai importante ale 
fluctuației forței de muncă, proiec
tul de lege instituie obligația gene
rală privind recrutarea forței de 
muncă din localitatea sau județul de 
reședință a unităților, recrutarea din 
alte județe urmind a se face numai 
in mod excepțional, cînd nevoile nu 
pot fi satisfăcute din resursele pro
prii și numai cu aprobarea organelor 
prevăzute de lege. 

asemenea, în acest cincinal vom re
aliza prima acțiune de organizare a 
obiectivelor economice aparținînd in
dustriei locale pe mari platforme in
dustriale.

Prevederile proiectului planului pe 
anul 1977 — a spus în încheiere vor
bitorul — impun ca ministerele și 
celelalte organe centrale, împreună 
cu Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare să sprijine mai 
activ consiliile populare în do
meniul dotării tehnice, al coordo
nării producției industriale și al cer
cetării științifice și proiectării teh
nologice, astfel îneît, prin folosirea 
din plin a condițiilor materiale exis
tente, unitățile economice locale să 
se ridice la un nivel calitativ supe
rior, corespunzător cerințelor puse de 
partid.

Arătînd că în prevederile proiectu
lui Planului național unic de dezvol
tare economico-socială și ale Buge
tului de stat pe anul 1977 se regăsește 
grija permanentă a conducerii parti
dului de a asigura cele mai bune con
diții de muncă și de viață tinerei ge
nerații, deputatul Dîonisie Balint 
a subliniat că tineretul patriei noas
tre se integrează în mod responsa
bil, cu întreaga sa capacitate de 
muncă și creație, în eforturile între
gului nostru popor de ridicare ne
contenită a patriei noastre socialiste 
pe noi culmi de progres și civilizație.

în continuare, el s-a referit la 
aportul organizațiilor U.T.C. din in
dustrie, construcții, transporturi șl 
sfera serviciilor care au contribuit, 
de la începutul anului, la realizarea 
unei producții suplimentare de a- 
proape 2 miliarde lei și la obținerea 
unor economii de materii prime și 
energie de peste 400 milioane lei. în 
agricultură, tineretul a luat parte 
activă la acțiunile pentru dezvolta
rea și consolidarea unităților agri
cole, iar în campaniile agricole de 
vară și toamnă au fost antrenați a- 
proape 1,5 milioane de băieți și fete.

Vorbitorul a arătat apoi că mai 
există tineri care nu-și realizează 
integral sarcinile de producție sau 
profesionale, dau produse de slabă 
calitate, lipsesc nemotivat sau re
fuză să desfășoare o muncă utilă 
societății. Pornind de la aceasta, el 
a evidențiat necesitatea intensifică
rii și diversificării formelor și me
todelor de acțiune ale U.T.C. pentru 
formarea și educarea tineretului în 
spirit muncitoresc, militant, a unei 
înalte conștiințe revoluționare și pa
triotice, asigurînd Marea Adunare 
Națională că Uniunea Tineretului Co
munist va sprijini acțiunea de recru
tare a tinerilor pentru meserii defi
citare. precum și buna organizare a 
cursurilor de calificare, de ridicare 
continuă a pregătirii profesionale a 
tineretului, organizarea corespunză
toare a practicii productive a elevi
lor și studenților.

în încheiere, deputatul și-a mani
festat totala adeziune la proiectele 
de legi supuse dezbaterii.

Județul Brașov — a spus deputatul 
Gheorghe Dumitrache - sa 
prezintă la această sesiune cu planul 
producției industriale realizat în pro
porție de 102,0 ia sută, concretizat în 
cantități importante de produse, între

Proiectul de lege concretizează, de 
asemenea, in spiritul principiilor pre
văzute în Codul muncii, măsurile 
necesare pentru asigurarea încadră
rii in muncă la cerere, în care scop 
reglementează sistemul de evidență a 
locurilor de muncă vacante, sistemul 
de relații și obligații reciproce ale 
direcțiilor pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale și ale uni
tăților economice.

★

în legătură cu proiectul legii pri
vind încadrarea într-o muncă utilă a 
unor persoane apte de muncă, în ex
punere se spune : După cum este 
cunoscut, Codul muncii cuprinde 
principalele reglementări în dome
niul legislației muncii. Diferitele sale 
capitole sau articole sînt concreti
zate prin legi speciale. în cazul de 
față, este vorba de concretizarea 
printr-o lege specială a principiului 
prevăzut în art. 7 din Codul muncii, 
după care fiecare persoană aptă de 
muncă și care nu urmează cursurile 
unei școli este datoare, începînd de 
la 16 ani și pină la vîrsta de pen
sionare, să desfășoare o muncă utilă 
societății, care să-i asigure mijloa
cele de existență și dezvoltare spiri
tuală. Codul muncii, prin acest arti
col, consacră de fapt, la nivel de lege 
de bază, una din axiomele vieții 
noastre sociale, îmbrățișate de în
treaga noastră societate, odată cu 
înlăturarea exploatării omului de că
tre om, cu instaurarea interdicției de 
a trăi parazitar pe seama muncii 
altora. Societatea noastră, societate 
a oamenilor muncii, formează omul 
începînd din fragedă copilărie prin 
muncă și pentru muncă.

Marea majoritate a populației apte 
de muncă participă cu rîvnă și en
tuziasm la făurirea bunurilor mate
riale și spirituale necesare societății. 
Din păcate, mai sînt unii, e drept, 
puțini la număr, care, nesocotind a- 
ceastă elementară și fundamentală o- 
bligație socială, se sustrag de la 
muncă, trăind pe seama muncii al
tora. De aceea, proiectul prevede, în 
primul rînd, obligația persoanelor la 
care se referă de a se inscrie la or
ganele de stat teritoriale care se o- 
cupă de aceste probleme, cu solici
tarea de a fi repartizate în muncă.

Pentru deplina claritate cu privi
re la persoanele care au această o- 
bligație, legea are trei precizări 
îoarte importante i 

care 1 980 tractoare. Productivitatea 
muncii a fost realizată, de asemenea, 
în proporție de 102 la sută.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat acțiunea intensă ce se desfășoară 
pe toate șantierele orașului pentru e- 
liminarea soluțiilor costisitoare, re
ducerea consumurilor nejustificate de 
fier-beton, ciment, alte materiale de 
construcții, informînd că numai la 
principalele obiective industriale și 
agricole s-au obținut pînă acum eco
nomii reprezentînd aproape 31 la 
sută din volumul de construcții- 
montaj.

Dezbaterea proiectului de plan pe 
1977 cu toate colectivele de muncă, a 
spus vorbitorul, analizele făcute cu 
specialiștii pentru punerea mai com
pletă în valoare a rezervelor de care 
dispunem ne dau garanția că vom 
îndeplini și depăși sarcinile anului 
viitor. Potrivit prevederilor planului 
pe 1977, județul Brașov va trebui să 
realizeze o producție industrială cu 
12,5 la sută mai mare decît în acest 
an. Ponderea o vor deține în conti
nuare industria constructoare de ma
șini și chimia, care au creșteri de 13 
și, respectiv, 17 la sută.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Specificul județului nostru, determi
nat de nivelul de dezvoltare indus
trială la care a ajuns, de gradul de 
ocupare al populației în sectoarele 
neagricole, care se ridică la peste 88 
la sută, ne obligă ca sarcinile pe a- 
nul viitor să le realizăm aproape in
tegral pe seama sporirii productivi
tății muncii.

Integrat organic dinamismului ge
neral al economiei naționale — a a- 
rătat deputatul Mihai Gafițeanu 
— județul Iași înregistrează astăzi 
mutații profunde în structurile de 
ramuri. Are o semnificație aparte 
faptul că sectoare economice repre
zentative pentru progresul tehnic 
contemporan dețin ponderi aprecia
bile în producția industrială a ju
dețului ; chimia cu aproape 42 la 
sută, iar construcțiile de mașini cu 
17 la sută. Această tendință se va 
accentua în anul viitor.

Din această perspectivă, noi și în
semnate răspunderi revin cercetării 
și învățămîntului, domenii ale căror 
sarcini vor trebui să răspundă ne
mijlocit exigențelor revoluției știin- 
țifico-tehnice, ale dezvoltării econo
miei, ale întregii vieți sociale. Este 
de remarcat că și planul național pe 
anul 1977 pune în lumină aspectul 
esențial al relației învățămînt-cerce- 
tare-producție, cu accente asupra 
laturilor calitative, asupra valorifi
cării creației originale românești.

în învățămîntul superior tehnic 
ieșean, în Institutul politehnic, care 
beneficiază de o bază materială tot 
mai puternică, s-a trecut la transpu
nerea în practică a unor importante 
măsufi, de natură să determine par
ticiparea integrală a cadrelor didac
tice și studenților la rezolvarea unor 
probleme prioritare ale economiei 
naționale, împreună cu muncitori, 
specialiști din întreprinderi și insti
tute de proiectare și cercetare.

Vorbitorul s-a angajat, în înche
iere, să contribuie cu toată răspun
derea la opera de formare a unor 

, specialiști cu inaltă pregătire, parti
cipant! 1 activi la viața economico- 
socială a țării.

1. în afară de cei care sînt înca
drați în muncă în unitățile socialis
te sau urmează o formă de învăță - 
mint, sint socotiți că desfășoară o 
muncă utilă societății și producătorii 
individuali — agricultorii sau mește
șugarii cu ateliere proprii — liber 
profesioniștii care desfășoară activi
tăți autorizate de lege, femeile ca- 
re-și îngrijesc copiii sau desfășoară 
o activitate casnică în gospodăria 
proprie, și de aceea nu sînt obligați 
să se înscrie și să solicite reparti
zarea în muncă.

2. Starea de incapacitate de mun
că se stabilește de către consiliile 
populare din localitățile respective la 
propunerea comisiilor de expertiză 
medicală și recuperare a capacității 
de muncă — deci a organelor de stat 
de specialitate.

3. Asigurarea întreținerii de către 
părinți sau alți susținători nu poate 
constitui un temei pentru neindepli- 
nirea îndatoririi de către persoanele 
apte de muncă de a desfășura o mun
că utilă pentru societate.

Această ultimă precizare a apărut 
ca deosebit de necesară întrucît, din 
păcate, mai sînt părinți sau alte rude 
care, înlesnindu-le sustragerea de 
la muncă, cred că le fac un 
bine tinerilor care, deși sînt pe de
plin sănătoși și apți de muncă, duc o 
viață parazitară, cu perspectiva, din 
această cauză, de a se descompune 
din punct de vedere moral și a fi 
antrenați în manifestări și activități 
antisociale.

Este deosebit de important de sub
liniat că proiectul de lege conține, 
concomitent, atit reglementări care 
să asigure posibilitatea încadrării în 
muncă a persoanelor apte de muncă, 
inclusiv obligația organelor terito
riale de specialitate de a le repar
tiza într-o muncă corespunzătoare 
pregătirii sau într-o formă de cali
ficare, cît și obligația unităților so
cialiste de a încadra în muncă pe 
cei repartizați.

Față de persoanele care refuză 
sistematic, fără motive întemeiate, 
să se încadreze In muncă, ducind o 
viață parazitară, se prevăd in pro
iect măsuri gradate, începînd cu in
fluențarea obștească a adunării cetă
țenilor, pină la obligarea — în ul
timă instanță — prin hotărire jude
cătorească, de a presta muncă timp 
de un an acolo unde este nevoie, cu 
toate drepturile și obligațiile ce 
revin, conform legislației muncii, 
persoanelor încadrate în muncă. 
Pentru minori, in astfel de cazuri, 
proiectul prevede rezolvarea proble-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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mei in spiritul Legii pentru ocrotirea 
minorilor, prin obligarea lor de a 
munci sau a se pregăti profesional 
in centre de muncă și reeducare 
subordonate Ministerului Muncii și 
îndrumate de acest minister, îm
preună cu Ministerul Justiției.

Proiectul de lege prevede obligația 
conducerilor unităților socialiste, a 
organizațiilor sindicale, de tineret, a 
altor factori educaționali de a con
tinua acțiunea și după încadrarea in

Raportul comun
Comisia pentru sănătate, muncă, 

asigurări sociale și protecția mediu
lui, Comisia pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și Co
misia constituțională și juridică ale 
Marii Adunări Naționale. întrunite in 
ședință comună, au examinat și dis
cutat proiectul Legii privind recru
tarea și repartizarea forței de muncă 
și proiectul Legii privind încadrarea 
intr-o muncă utilă a unor persoane 
apte de muncă, proiecte date publi
cității din timp și supuse dezbaterii 
oamenilor muncii.

S-a constatat că, prin numeroase 
scrisori, cetățenii patriei noastre au 
făcut aprecieri pozitive cu privire la 
importanța social-politică a celor 
două proiecte de lege, față de conți
nutul lor, în care se materializează 
concepția creatoare a partidului, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
grija pentru om și viitorul luminos al 
României socialiste.

Propunerile și sugestiile de îmbu
nătățire făcute cu ocazia dezbaterii

Expunerea economia
Din însărcinarea Consiliului de 

Miniștri, cer permisiunea de a pre
zenta spre examinare și adoptare de 
către Marea Adunare Națională pro
iectul de Lege privind economia vi
natului și vinătoarea.

Pădurile țării noastre — aurul ver
de. cum obișnuim să mai numim 
această importantă bogăție naturală 
— a căror existență s-a împletit de-a 
lungul veacurilor cu viața însăși a 
poporului român în luptă cu vitre
giile vremurilor, ocupă, prin multi
plele sale funcțiuni, un rol impor
tant în economia națională.

Dintre componentele acestui com
plex biologic, fauna sălbatică pre
zintă un interes deosebit, atit din 
punct de vedere al menținerii echili
brului ecologic, cît și din punct de 
vedere social-economic, prin punerea 
în valoare cu eficiență maximă a po
tențialului cinegetic și a frumuseților 
naturii.
. Țara noastră este printre puținele 
'din Europa care asigură în păflUrtl'e 
'ăăle condiții optimă de vtețuife pen
tru majoritatea speciilor de vînat.

Tn perioada premergătoare eliberă
rii patriei de sub dominația fascistă, 
fondurile de vînătoare au fost secă
tuite datorită lipsei de preocupare 
pentru ocrotire și dezvoltare, precum 
și abuzurilor specifice regimului 
burghezo-moșieresc.

După actul naționalizării din 1948, 
întregul vînat fiind ocrotit de lege, 
s-a bucurat continuu de atenția 
partidului și statului.

Datorită grijii permanente a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
pentru fondul cinegetic al țării, am 
beneficiat de indicații foarte pre
țioase, care au influențat creșterea

Raportul comun
Comisia pentru agricultură, silvi

cultură și gospodărirea apelor. Co
misia pentru consiliile populare și 
administrația de stat și Comisia con
stituțională și juridică ale Marii 
Adunări Naționale au examinat și 
dezbătut proiectul Legii privind eco
nomia vinatului și vinătoarea.

Comisiile au apreciat că, prin pre
vederile sale, proiectul de lege răs
punde unor necesități impuse de 
etapa actuală, reglementînd în mod 
unitar, pe baze științifice, activitatea 
unui sector important al economiei 
naționale.

în dezbateri s-a subliniat că regle
mentarea propusă constituie o nouă 
ilustrare a consecvenței cu care con
ducerea partidului și statului urmă
rește realizarea sarcinii trasate de 
Congresul al XI-lea al Partidului

Amplul proces al dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei, a tuturor 
localităților țării, a spus deputatul 
Dumitru Bejan,reclamă sporirea
contribuției efective a fiecărui cetă
țean la tot ceea ce înfăptuim. In 
același timp, era necesară și regle
mentarea îritr-o viziune unitară a ac
tivității dintr-un domeniu atît de im
portant pentru progresul societății, 
acela al folosirii raționale și eficiente 
a forței de muncă de care dispunem.

Reliefind această necesitate, vorbi
torul a precizat că în cincinalul tre
cut numai în județul Galați au fost 
create 22 000 noi locuri de muncă, la 
care se adaugă alte 25 000 în actua
lul cincinal, că consiliul popular ju
dețean se preocupă îndeaproape ca 
școlile profesionale și liceele de spe
cialitate să-și adapteze permanent 
profilul și nivelul instruirii elevilor 
la exigențele puse de tehnica mo
dernă cu care sînt dotate unitățile 
industriale. Concomitent, consiliile
populare municipale, orășenești și 
comunale, organizațiile de masă și 
obștești desfășoară o activitate edu- 

muncă, în vederea calificării și ree
ducării persoanelor respective in 
spiritul noii atitudini față de muncă, 
al principiilor eticii și echității so
cialiste.

Vă este cunoscut faptul că. în baza 
hotărîrii Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, cele două proiec
te de legi au fost publicate în presă 
și supuse dezbaterii opiniei publice.

Țin să informez Marea Adunare 
Națiorială că proiectele au stîrnit un 
interes și un ecou deosebit de favo

al comisiilor permanente ale Marii 
prezentat de IOAN POP D. POPA 

președintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale și protecția mediului

publice a celor două proiecte de legi 
au fost avute în vedere la definiti
varea acestora.

Comisiile relevă, cu deosebită sa
tisfacție, că normele cuprinse in aces
te proiecte de legi dau expresie 
dreptului fundamental la muncă al 
fiecărui cetățean, drept căruia îi co
respunde îndatorirea fundamentală 
de onoare de a desfășura o activitate 
utilă pentru progresul societății.

Avîndu-se în vedere dezvoltarea 
rapidă a forțelor de producție, prin 
primul proiect de lege, in dezbatere, 
se. asigură, in mod organizat, recru
tarea. calificarea și repartizarea for
ței de muncă pentru toate sectoarele 
de activitate, în raport cu necesită

la proiectul de Lege privind 
vinatului si vinătoarea

prezentată de tovarășul VASILE PATILINEȚ, 
ministrul economiei forestiere
și materialelor

efectivelor la principalele specii de 
vi nat, în comparație cu anul 
1953, de peste 4 ori la cerbi, de 
aproape 10 ori la căpriori, de șase 
ori la capre negre, de 4 ori la urși, 
de 3 ori la mistreți și de 20 de ori 
la fazani, iar rezervația faunistică cea 
mai interesantă și valoroasă — Del
ta Dunării — se află într-un amplu 
proces de refacere și consolidare. în 
același timp, au fost salvate unele 
specii pe cale de dispariție, îmbo- 
gățindu-se totodată fauna cinegetică 
a țării prin introducerea de noi 
specii.

Desigur că în acest domeniu mai 
avem însă și lipsuri, deoarece la 
multe specii nu s-a atins încă nu
mărul optim posibil și necesar pe 
suprafața păduroasă a țării noastre, 
iar trofeele medaliabile sînt încă pu
ține, fapt pentru care se impun 
crearea unei baze mai serioase de 
furaje pentru fondul cinegetic, repopu
larea unor zone propice vinatului. ca 
și măsuri mai eficiente împotriva ră
pitoarelor. braconajului și a epizo
otiilor, ce au provocat nu puține pa
gube.

Față de stadiul actual de dezvol
tare economico-socială a țării, a de
venit necesară elaborarea unor noi 
reglementări privind economia vi
natului. menită să creeze astfel un 
mediu prielnic pentru recrearea oa
menilor muncii care practică vî- 
nătoarea și pescuitul, ceea ce con
tribuie la refacerea forțelor necesa
re activității productive. Acest sport

al comisiilor permanente ale Marii 
prezentat de tovarășul IULIAN DRĂCEA, 

secretar al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea apelor

Comunist Român de a asigura des
fășurarea, pe baza legilor, a activi
tăților din toate domeniile vieții 
economice și sociale, una din condi
țiile bunei gospodăriri a avuției na
ționale.

Prin prevederile sale, proiectul le
giferează, intr-o concepție armonioa
să, de largă perspectivă, măsurile ce 
trebuie luate pentru a asigura dez
voltarea și îmbunătățirea în conti
nuare a gospodăririi vinatului șl - a 
obține în cer mai . scurt timp rezul

Din cuvintul participanților la dezbateri
cativă multilaterală in rindul oame
nilor muncii, în scopul cultivării dra
gostei și atașamentului față de me
seria aleasă, de colectivul în care lu
crează.

în spiritul și litera noilor legi se 
regăsesc trăsăturile democratice ale 
.umanismului orînduirii noastre. Dacă 
pe scara istoriei „munca l-a creat 
pe om", se poate spune că și azi tot 
ea îl face pe om să fie om. Mai mult 
decît atît, în socialism munca este 
criteriul suprem de apreciere, de ie
rarhizare a valorilor umane, impera
tivul suprem al creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor.

Subscriind din toată inima la con
ținutul profund umanist al acestor 
legi, îmi exprim convingerea că apli
carea lor va aduce o contribuție de 
seamă, în ansamblul măsurilor poli
tice. economice, sociale, educative, 
juridice, la integrarea tuturor persoa
nelor în efortul constructiv, colectiv 
al poporului nostru, la progresul și 
prosperitatea patriei, la triumful tot 
mai deplin al valorilor etice socia
liste. 

rabil în rindurile populației, ceea ce 
a reieșit din toate dezbaterile, pre
cum și din scrisorile trimise orga
nelor de partid, de stat, organiza
țiilor de masă și presei.

Proiectele au fost dezbătute și de 
Camera legislativă a consiliilor 
populare și unele comisii reunite ale 
Marii Adunări Naționale.

Au fost făcute numeroase propu
neri de îmbunătățire și completare. 
Toate propunerile au fost examina
te cu atenție, în măsura în care s-au 
dovedit a fi de natură a contribui 

țile locale și ale economiei naționale 
în ansamblul ei.

Comisiile subliniază însemnătatea 
deosebită a dispozițiilor din acest 
proiect de lege, menite să contribuie 
la elaborarea pe baze științifice a 
planului anual și de perspectivă pri
vind asigurarea, pregătirea și per
fecționarea forței de muncă.

Se consideră, de asemenea, de o 
majoră importanță reglementarea 
cuprinsă în cel de-al doilea proiect 
de lege, care, călăuzită de principiile 
eticii și echității socialiste, dă expre
sie ideii că traiul parazitar este 
incompatibil cu natura și țelurile 
orînduirii noastre socialiste, organi- 
zind in mod corespunzător încadrarea

de construcții
recreativ capătă o și mai mare im
portanță odată cu reducerea treptată 
a săptămînii de lucru.

în acest scop s-a întocmit proiec
tul de Lege privind economia vi
natului și vinătoarea, la a cărui 
elaborare s-a ținut seama de ansam
blul politicii partidului și statului de 
ocrotire a naturii, de crearea con
dițiilor optime pentru asigurarea e- 
chilibrului ecologic normal, fapt care 
dezvoltă prestigiul Republicii Socia
liste România în organismele inter
naționale ale vînătorii și ocrotirii vi
natului.

Proiectul de lege este un act nor
mativ care asigură apărarea, valori
ficarea rațională și dezvoltarea pe 
baze științifice a fondului nostru ci
negetic.

în proiectul de lege sînt stabilite 
sarcinile Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții. care înfăptuiește politica parti
dului și statului în domeniul econo
miei vinatului si pescuitului sportiv, 
precum și atribuțiile ce revin 
Departamentului silviculturii, inspec
toratelor silvice județene și ocoalelor 
silvice. De asemenea, sînt prevăzute 
obligațiile deținătorilor fondurilor de 
vînătoare în domeniul protecției și 
exercitării vînătorii. precum și fap
tele interzise în scopul ocrotirii vi
natului.

Prevederile referitoare la Asociația 
generală a vinătorilor și pescarilor 
sportivi sînt mult îmbunătățite in 
proiectul de lege. Astfel, s-a prevă- 

tate corespunzătoare eforturilor fă
cute in acest scop de statul nostru.

Comisiile au evidențiat că proiec
tul de lege cuprinde într-un tot uni
tar regulile prin a căror aplicare se 
va asigura desfășurarea activități
lor complexe de gospodărire a vina
tului și practicare a vînătorii recrea- 
tiv-sportive.

Comisiile subliniază însemnătatea 
prevederilor din proiectul de lege, 
care. în scopul protejării vinatului, 
stabilesc perioadele de vînătoare, li

Pătruns de importanța răspunderii 
pe care o poartă pentru pregătirea 
tinerei generații și încadrarea sa în 
muncă. Biroul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist a luat 
măsuri ca proiectele legilor privind 
recrutarea și repartizarea forței de 
muncă și încadrarea într-o muncă u- 
tilă a persoanelor apte de muncă 
să fie popularizate și dezbătute în 
organizațiile de tineret, folosind în a- 
cest scop toate formele și mijloacele 
muncii politico-educative — a spus 
deputata stela Chioveanu.

După ce a menționat că în unită
țile industriale, pe șantierele de con
strucții, în întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele de pro
ducție din județul Buzău mun
cesc cu dăruire peste 35 000 uteciști, 
deputata a precizat că dezvoltarea în 
perspectivă a județului determină o 
creștere substanțială a necesarului 
de forțe de muncă, în care ponde
rea cea mai mare o va ocupa ti
neretul. Organizațiile de tineret 
vor milita în mai mare mă
sură pentru crearea unui cli

la îmbunătățirea și precizarea mai 
clară a reglementărilor, au fost in
cluse in proiectele ce v-au fost pre
zentate.

Apreciind că proiectele de lege cu
prind reglementările necesare în e- 
tapa actuală pentru îmbunătățirea 
activității de înfăptuire a politicii 
partidului și statului nostru în do
meniul recrutării, repartizării și în
cadrării forței de muncă, îmi exprim 
convingerea că tocmai de aceea 
Marea Adunare Națională va aproba 
proiectele de lege prezentate de gu
vern. Vă mulțumesc pentru atenție.

o formă de învățăminț sau de califi
care profesională ori nu sînt Înca
drate în muncă.

Examinarea acestui proiect de lege 
scoate în evidență accentul cu totul 
deosebit care se pune pe folosirea 
mijloacelor de educație permanentă, 
de influențare obștească a persoanei 
care refuză, în mod sistematic, fără 
motive întemeiate, să se încadreze 
în muncă sau să urmeze o formă de 
pregătire profesională.

Avînd în vedere că prin cele două 
proiecte de lege în discuție se creează 
un cadru organizatoric și juridic co
respunzător atît pentru recrutarea și 
repartizarea forței de muncă, cît și 
pentru integrarea într-o activitate 
utilă societății a persoanelor apte de 
muncă, comisiile le avizează favora
bil, în unanimitate, și vă roagă să le 
adoptați în forma în care v-au fost 
prezentate.

zut contribuția mai activă a membri
lor acesteia la gospodărirea rațională 
a fondurilor de vînătoare, la apăra
rea și dezvoltarea lor în țara noastră.

Noua reglementare propusă este 
firesc să ducă la dezvoltarea eticii 
vînătorești privind acest sport, iar 
acelor vînători care se dovedesc ade- 
vărați protectori ai faunei noastre li 
se vor asigura condiții optime de 
exercitare a sportului favorit.

Pe lîngă satisfacție și destindere, 
sportul recreativ al vînătorii și pes
cuitului trebuie să fie și o școală 
de promovare a unor însușiri morale 
superioare, de grijă față de acest bun 
prețios al țării.

în proiectul de lege sînt precizate 
speciile la care vinătoarea este per
misă, perioadele și condițiile în care 
trebuie să se exercite aceasta, pentru 
a se asigura o dezvoltare și ocrotire 
corespunzătoare, precum și speciile a 
căror vînare este interzisă. De ase
menea, este precizat că trofeele cu 
valoare deosebită sînt supuse regi
mului legal al bunurilor care fac 
parte din patrimoniul cultural na
țional.

în vederea întăririi disciplinei în 
acest domeniu, legea prevede atra
gerea într-o mai mare măsură a oa
menilor muncii care practică acest 
sport Ia protejarea faunei cinegetice 
a țării, iar pentru reprimarea încăl
cărilor legii s-au prevăzut sancțiuni, 
diferențiate în raport cu gravitatea.

Pentru prejudiciile aduse avutului 
obștesc asupra vinatului prin fapte 
ilicite, proiectul de lege prevede pla
ta unor despăgubiri corespunzătoare.

Dată fiind importanța faunei cine
getice și a practicării vînătorii, din 
însărcinarea Consiliului de Miniștri 
supun proiectul de lege analizei dum
neavoastră, cu speranța că Marea A- 
dunare Națională il va adopta.

Adunări Naționale
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mitarea sau interzicerea vînătorii 
anumitor specii, precum și condițiile 
de exercitare a vînătorii recreativ- 
sportive, atribuțiile și răspunderile 
ce revin deținătorilor fondurilor de 
vinătoare și persoanelor fizice in 
ocrotirea vinatului.

în cadrul analizării și dezbaterii 
proiectului de lege în comisii s-au 
făcut unele propuneri de îmbunătă
țire a unor prevederi, care au fost 
însușite de inițiator și incluse in tex
tul ce vă este prezentat.

întrucît proiectul de Lege privind 
economia vinatului și vinătoarea 
constituie un cadru legislativ adec
vat, comisiile permanente l-au avizat 
favorabil în unanimitate și propun 
adoptarea sa în forma în care este 
supus spre dezbatere Marii Adunări 
Naționale.

mat de intransigență față de ma
nifestările de parazitism, față de 
tendințele de a realiza venituri in 
afara muncii. O atenție sporită se va 
acorda îndrumării organizațiilor 
U.T.C. din școli, punînd în centrul 
activității lor dezvoltarea la tineri a 
dragostei față de muncă, să formeze 
la aceștia deprinderile necesare 
prestării unei munci utile. încadrării 
lor în producție.

Dacă anul 1976 se înscrie în isto
ria țării ca un an cu bogate realizări 
pe ogoare — a subliniat, în cuvintul 
său, deputatul Gheorghe Petrica 
— aceasta se datorește politicii par
tidului de dezvoltare continuă, in rit
muri susținute, a agriculturii, eforturi
lor țărănimii cooperatiste, ale tuturor 
oamenilor muncii din agricultură. U- 
riașele investiții ale statului în agri
cultură ne obligă să depunem tot 
mai stăruitoare eforturi pentru 
asigurarea forței de muncă ca
lificate, pentru pregătirea cores
punzătoare a cadrelor din agricultu
ră. Iată de ce consider ca foarte bine 
venite prevederile din proiectele de 
lege potrivit cărora organele obligate 

să asigure repartizarea în producție 
sau pentru calificare a persoanelor 
apte de muncă trebuie să țină seama 
de nevoile existente in unitățile in
dustriale, agricole, forestiere sau pe 
șantierele de construcții.

în unitățile I.A.S. Brăila am dobin- 
dit. în decursul anilor, o bună ex
periență în calificarea și folosirea 
forței de muncă. Sute de tineri au 
fost pregătiți în cele mai diverse 
meserii. Este de datoria noas
tră, și in primul rînd a celor cars 
lucrăm in agricultură, să ne preocu
păm mai mult de integrarea școlii 
din mediul rural, a liceelor agroin
dustriale cu producția, de încadrarea 
tuturor absolvenților lor într-o mun
că utilă pe ogoare, de sprijinirea 
permanentă a acestora pentru a se 
acomoda și forma ca oameni ai mun
cii în profesiile din agricultură pen
tru care s-au pregătit.

Dezbaterea proiectelor de legi pri
vind recrutarea și repartizarea forței 
de muncă și încadrarea într-o muncă 
utilă a persoanelor apte de muncă, a 
arătat deputata ^000 StâîieSCU, 
relevă contribuția pe care și aceste 
acte normative o aduc Ia situarea 
muncii pe cea mai înaltă treaptă a 
valorilor sociale în statul nostru so
cialist. După ce a arătat că, pentru 
înfăptuirea acestui deziderat. Minis
terului Educației și învățămîntului, 
școlii românești le revin atribuții 
deosebite, vorbitoarea a spus : Ideea 
de bază ce străbate proiectele de 
legi 6 constituie uriașa răspundere 
a societății pentru destinul fiecărui 
cetățean. Răspunzînd, desigur, unor 
cerințe de ordin social-educativ, pre
vederile lor vin, în primul rînd, în 
sprijinul persoanelor care n-au sim
țit încă bucuria muncii. Prin înca
drarea într-o activitate utilă, aces
tea sînt sprijinite să pătrundă în 
circuitul economic, fiind puse în si
tuația de a se califica și perfecționa 
continuu, de fapt de a duce o viață 
conformă cu normele care guver
nează societatea noastră.

Vorbitoarea s-a referit apoi la în
datoririle însemnate ce revin școlii 
de toate gradele, slujitorilor acesteia, 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului, organelor sale de îndrumare 
și control în educarea și formarea 
tineretului pentru muncă și viață, 
astfel ca la absolvirea unei forme de 
învățămînt fiecare cetățean să poată 
fi încadrat imediat într-o activitate 
socială utilă, cu precădere în pro
ducția materială.

Accentul stăruitor pus pe forma
rea prin $i pentru muncă a tinerelor 
generații, pe acțiunile privind întă
rirea caracterului aplicativ al ac
tivităților în învățămîntul de toa
te gradele, integrarea acestuia cu 
producția urmăresc valorificarea din 
plin, în întregul proces instructiv, a 
marii forțe educative pe care o re
prezintă munca.

Deputatul MONCiUC a spus
în cuvintul său : Județul și mu
nicipiul Iași' se numără printre be
neficiarii programelor de dezvoltare 
economico-socială a tuturor zonelor 
tării. în cincinalul trecut au fost ca
lificate peste 31 000 de persoane, iar 
în perioada 1976—1980 se vor pregăti 
alte peste 53 000, ca oțelari, construc
tori de mașini, turnători, electroniști 
și altele. în context a fost eviden
țiată necesitatea ca paralel cu pre
ocuparea pentru organizarea forme
lor de pregătire și calificare profe
sională, în funcție de nevoile con
crete ale municipiului și județului, în 
cadrul acțiunilor educative să se in
siste cu precădere asupra participării 
tuturor persoanelor apte de muncă 
la o activitate socială utilă, a inte
grării fiecărei persoane în muncă, 
potrivit dorinței, aptitudinilor și pre
gătirii sale. Vorbitorul a precizat că, 
în ultimii doi ani, în municipiul Iași 
au și fost ajutate să se încadreze în 
producție peste 18 000 de persoane, 
din care aproape jumătate sînt fe
mei.

Apreciez în mod deosebit necesi
tatea și oportunitatea legilor pe 
care le dezbatem și care sînt des
prinse din practica procesului nostru 
social revoluționar, vizînd principiul 
constituțional al dreptului și obliga
ției de a munci. Scopul acțiunii și 
finalitatea legilor în discuție — a 
spus în încheiere vorbitorul — sînt 
foarte bine sugerate de cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român : „Vechea lozincă — nici 
muncă fără pîine, nici, pline fără 
muncă — trebuie să fie mereu trea
ză în mintea copiilor, a tineretului, 
a tuturor cetățenilor patriei".

înfăptuirea mărețelor obiective ale 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism presupune angajarea, în 
acest uriaș efort, a tuturor energii
lor creatoare ale națiunii noastre 
socialiste, a spus deputatul |q^| 
BolCU Tocmai de aceea, așa cum 
a subliniat, în repetate rînduri, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, toți mem
brii societății noastre, capabili de 
muncă, au datoria patriotică de a 
participa cu toate puterile minții și 
brațelor lor la dezvoltarea economiei, 
științei șl culturii, la înflorirea pa
triei noastre, conștienți fiind de fap
tul că tot ce se înfăptuiește se răs- 
fringe asupra nivelului de trai al în
tregului popor.

După ce a relevat faptul că în ac
tualul cincinal vor fi create peste 
1 100 000 de noi locuri de muncă, de
putatul Ion Baicu a arătat că prin
tre marile investiții ale anilor 1976— 
1980 un loc de seamă îl ocupă și ca
nalul Dunărea — Marea Neagră, 
unde vor lucra multe mii de tineri 
cu utilaje dintre cele mai productive 
și moderne. Dorim să conferim șan
tierului Dunărea — Marea Neagră 
caracterul de autentică școală a 
muncii, de educație și formare a o- 
mului nou, continuind astfel marea 
și valoroasa tradiție a șantierelor 
noastre naționale, inspirate și orga
nizate de partid, care au călit carac
tere puternice, au definit personali
tăți marcante în profesiile economiei 
noastre, a spus el.

în continuare, deputatul s-a referit 
la integrarea într-o activitate socială 
a persoanelor apte de muncă, la ro
lul pe care îl au adunările cetățe
nești, consiliile oamenilor muncii, or
ganizațiile de sindicat, femei și ti
neret, în recrutarea, repartizarea for
ței de muncă și calificarea celor ne
calificați, precum și la importanța 

activității educative desfășurate In 
rîndul tinerilor pentru integrarea 
lor intr-o activitate socială utilă si 
apoi, în continuare, pentru a se asi
gura responsabilitatea și respectul 
față de muncă al acestora. Rolul pri
mordial in această muncă educativă, 
a spus el, ne revine nouă, tuturor, ca 
părinți, în primul rînd, apoi ca cetă
țeni, ca membri ai unor colective de 
muncă și organizații obștești.

Educarea în spiritul muncii a 
tuturor cetățenilor patriei și, în 
special, a tinerei generații — a spuș 
deputatul luiiu Fejes — constl- 
tuie, așa cum s-a arătat și la Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste, o problemă decisivă 
pentru formarea omului nou, o che
zășie a îndeplinirii cu succes a sar
cinilor puse de progresul neîntrerupt 
al patriei, a înaintării spre societa
tea comunistă.

La instituția în care lucrez, radio- 
televiziune, în special în cadrul emi- 

’siunilor pentru tineret, tema educă
rii prin muncă și pentru muncă este 
abordată cu consecvență, într-o va
rietate de modalități radiofonice și de 
televiziune. Se urmărește înrădăci
narea concepției că nimic nu se 
poate realiza fără o muncă cinstită, 
devotată, că cele mai mari satisfac
ții și împliniri pot fi dobîndite în 
societatea noastră prin muncă, de 
către oamenii care muncesc. Cicluri 
de anchete analizează, printre altele, 
și situații privind încadrarea într-o 
muncă utilă societății a fiecărui tî- 
năr, căutînd, în același timp, să 
facă tuturor cunoscute posibilită
țile pe care statul le oferă tinere
tului. oricărui cetățean al țării, de 
afirmare a personalității și capaci
tăților sale. Ne străduim să oferim, 
totodată, exemple demne de urmat, 
idei și sugestii care pot veni în spri
jinul tuturor celor care doresc să-și 
găsească un făgaș propriu de reali
zare prin muncă. Considerăm că in 
viitor problemele integrării în mun
că, ale sădirii simțămintului datoriei 
față de patrie prin prestarea unei 
munci sociale utile, ale dezvoltării 
personalității umane prin raportarea 
telurilor proprii la interesele majo
re ale societății trebuie să stea mai 
mult în atenția programelor noastre, 
a familiei, școlii, a celorlalți factori 
educaționali.

în cuvintul său, deputatul

Gheorqhe 8‘a re^er*t 'a semnifi
cația deosebită a proiectelor de lege 
privind recrutarea și repartizarea 
forței de muncă și încadrarea într-o 
muncă utilă a persoanelor apte de 
muncă in perspectiva realizării în 
fiecare județ în acest cincinal, a 
unei producții industriale în valoare 
de cel puțin zece miliarde lei, precum 
și în condițiile creșterii productivi
tății muncii, modernizării continue a 
producției, gospodăririi cu răspun
dere și chibzuință a materiilor prime 
și materialelor, a fondurilor fixe și 
folosirii eficiente a forței de muncă.

• 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.

Jurnalul unui director de școa
lă (în cadrul „zilelor filmului so

Pentru municipiul București, sarci
nile de dezvoltare economico-socială 
în cincinalul 1976—1980 impun, pe 
lîngă o serie de măsuri care să con
ducă la creșterea productivității 
muncii, recrutarea și pregătirea a 
circa 230 de mii de muncitori califi
cați, în special lăcătuși, strungari, 
frezori etc. O bună parte dintre a- 
ceștia vor fi recrutați din rîndul ce
lor care în prezent nu sînt încadrați. 
Pentru aceeași perioadă trebuie să 
se asigure un necesar de peste 21 000 
cadre medii de specialitate, în prin
cipal tehnicieni și maiștri, cadre cu 
pregătire superioară, ponderea con- 
stituind-o inginerii și economiștii.

Vorbitorul a evidențiat măsurile 
întreprinse de organele locale de 
partid și de stat în vederea de
pistării și convingerii persoanelor 
apte de muncă și neocupate de 
a se încadra într-o activitate so
cială utilă, referindu-se, totodată, și 
la acțiunile politico-educative de 
cultivare a interesului și pasiunii 
pentru muncă în rîndul generațiilor 
tinere de către toți factorii educa
ționali (familie, școală, organizații de 
masă și obștești, presă, radio, tele
viziune, opinia publică).

După cum rezultă din conținutul 
proiectelor de lege, a subliniat vor
bitorul în încheiere, concepția pe 
care ele se fundamentează este grija 
și preocuparea atentă a conducerii 
de partid și de stat de dezvoltare în 
ritm susținut a forțelor de producție, 
de a asigura totodată fiecărui cetă
țean al țării ocuparea unui loc de 
muncă, pentru realizarea și împli
nirea personalității fiecăruia, printr-o 
contribuție activă la realizarea Pro
gramului de edificare a socialismului 
și comunismului în România.

Proiectul de Lege privind economia 
vinatului și vinătoarea creează con
dițiile necesare pentru ca vinatul, 
care constituie o bogăție naturală de 
interes național, să cunoască o dez
voltare continuă, a arătat în cuvintul 
său deputatul petre BldjOVicl.

După ce a prezentat cîteva aspecte 
ale economiei vinatului din județul 
Bihor, acțiunile întreprinse în vede
rea dezvoltării normale a efectivelor 
de vînat, deficiențele care mai există 
în acest domeniu, vorbitorul a subli
niat însemnătatea prevederilor din 
proiectul de lege de a se crea zone 
de protecție, unde vinătoarea se in
terzice cu desăvîrșire, asigurîndu-se 
astfel o mai bună dezvoltare naturală 
a vinatului nerăpitor, precum și efec
tive pentru zonele limitrofe. De ase
menea, crearea la marginea masive
lor păduroase a perdelelor de ar
buști, iar în compoziția arboretelor 
din noile plantații extinderea folosi
rii unor specii care produc fructe 
agreate de vînat, vor fi de un real 
sprijin pentru dezvoltarea patrimo
niului nostru cinegetic. în vederea 
asigurării necesarului de hrană pen
tru vinat, consider că trebuie să ne 
preocupăm mai mult și mai bine de 
gospodărirea terenurilor existente 
între parcelele de pădure, prin însă- 
mînțarea lor cu culturi și ierburi 
specifice, de mare productivitate și 
cu valoare nutritivă ridicată.

în terenurile inapte pentru agri
cultură. precum și de-a lungul unor 
văi și cursuri de apă, este bine să 
se creeze plantații cu vegetație fores
tieră de către unitățile silvice sau 
Asociația generală a vinătorilor și 
pescarilor sportivi, de comun acord 
cu deținătorii terenurilor. Prin a- 
ceastă măsură se vor asigura condi
ții mai bune de dezvoltare a vinatu
lui. îndeosebi în zonele lipsite de 
vegetație forestieră.

în încheiere, deputatul a spus I 
Cunoaștem că dezvoltarea vinatului 
este condiționată de mediul înconju
rător ; de aceea, cred că e necesar ca 
toți cei care practică vinătoarea și 
cei care lucrează în agricultură 6ă 
aibă obligația cunoașterii biologiei 
vinatului și a ocrotirii acestuia, pen
tru a contribui cu toată capacitatea 
la aplicarea riguroasă a prezentului 
proiect de lege.

La început, deputatul Vaslle
SqvQ a subliniat faptul că este pen
tru prima dată tn țara noastră cînd 
se stabilesc prin lege norme gene
rale obligatorii care să asigure ordi
nea și disciplina in sectorul econo
miei vinatului.

în continuare, vorbitorul a spus 1 
Doresc să reliefez că pentru noi, lu
crătorii din silvicultura județului Su
ceava, unde pădurile ocupă aproape 
53 la sută din teritoriu și care dis
pune de un însemnat fond cinegetic, 
Legea privind economia vinatului și 
vinătoarea va constitui un prețios în
drumar în activitatea de zi cu zi, iar 
aplicarea și respectarea ei cu strictețe 
vor constitui pentru noi o îndatorire 
de prim ordin.

Programul de conservare și dez
voltare a fondului forestier județean 
cuprinde și o seamă de măsuri care 
să conducă la creșteri importante la 
speciile principale de vînat existente 
în fauna locală. în vederea protec
ției unor specii valoroase de vînat, 
se va organiza, încă din acest an, un 
complex cinegetic de interes național.

Subliniind cîteva dintre măsurile 
Întreprinse și rezultatele obținute în 
județul nostru, sîntem conștienți că 
în acest important sector de activi
tate mai avem multe de făcut, mal 
ales în ceea ce privește obținerea de 
specii purtătoare de trofee care să 
fie categorisite cu punctaje maxime.

Deputatul Ernest Szotyorl * 
arătat, în cuvintul său pe marginea 
proiectului de Lege privind economia 
vinatului și vinătoarea, că In acesta 
se regăsesc orientările din progra
mul național cu privire la conser
varea și dezvoltarea fondului fores
tier pînă în anul 2010, elaborat sub 
îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.

Referindu-se la eforturile depusa 
In județul Mureș pentru dezvoltarea 
sectorului cinegetic, vorbitorul a re
levat rezultatele bune obținute in a- 
cest domeniu. Astfel, s-au atins e- 
fectivele optime pe toate fondurile 
de vînătoare la cerb, căprior și mis
treț, iar la speciile de vinat mic ele 
sînt în continuă creștere. Numai în 
perioada cincinalului 1971—1975 am 
înregistrat sporuri de efective la 
cerb de la 1 600 exemplare la 1900 
iar la căprior de la 13 000 la 14 00 

în lumina prevederilor proiectulu 
de lege, gospodărirea fondului cine
getic se va realiza in mod unitar, in
diferent de deținătorii fondurilor de 
vînătoare. în acest sens, ne propu
nem să luăm toate măsurile de creș
tere a efectivelor de vînat pină la 
gradul de suportabilitate a fiecărui 
fond de vinătoare. să îmbogățim fau
na cinegetică a județului prin colo
nizări de cerb lopătar și capră nea
gră, să acționăm energic pe linia în
grijirii vinatului.

In încheiere, vorbitorul a spus i 
Cetățenii județului Mureș, silvicul
torii și vînătorii nu vor precupeți 
nici un efort în vederea dezvoltării 
și bunei gospodăriri a fondului ci
negetic, în conformitate cu proiec
tul de lege supus Marii Adunări Na
ționale, cu care mă declar întru to
tul de acord.

La începutul acestui an — a spus 
deputatul |qh AslQîl — Marea 
Adunare Națională a aprobat Progra
mul național privind conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010, care ilustrează 
încă o dată cît de atent sînt studi 
te și rezolvate problemele în socit 
tatea noastră socialistă. Un capitol 
aparte din acest program este rezer
vat îmbunătățirii activității de vînă
toare și piscicultura.

Pentru a întări și mai mult rolul 
pe care-1 are vînatul în menținerea 
echilibrului ecologic, importanța Iul 
în valorificarea frumuseților patriei, 
a fost elaborat proiectul Legii privind 
economia vinatului și vinătoarea.

De la bun început, doresc să men
ționez că sînt întru totul de acord cu 
prevederile acestui act normativ, prin 
care se consfințesc condițiile de dez
voltare continuă a economiei vînatu- 
lui, precum și cele pentru exercita
rea vînătorii recreative, în cadrul 
măsurilor de ridicare permanentă a 
nivelului de trai material și spiritual 
al populației.

întrucit în județul Vîlcea există un 
bogat fond forestier și resurse cine
getice bogate, noi acordăm o impor
tanță deosebită acestei legi.

Relevînd atribuțiile importante ce 
revin Asociației generale a vînători- 
lor și pescarilor sportivi, precum și 
Departamentului silviculturii, vorbi
torul a menționat că prin îndeplini
rea lor se vor determina mai bine 
efectivele de vînat existente pe fie
care fond de vînătoare și se vor pla
nifica mai judicios recoltele anuale 
de vînat.

Deputatul Emilian Mihdiles- 
C(J a spus, în cuvintul său : Județul 
Teleorman, ca de altfel întreg teri
toriul țării, oferă o mare bogăție 
cinegetică, într-o multitudine de spe
cii, ce constituie puncte de atracție 
pentru cei peste 6 000 de membri ai 
Asociației vinătorilor și pescarilor 
sportivi.

Nouă, lucrătorilor din agricultură, 
ne revin sarcini deosebite în ocroti
rea vinatului. în condițiile intensifi
cării mecanizării și chimizării agri
culturii, avem obligația să conlucrăm 
permanent cu ocoalele silvice și aso
ciațiile de vînătoare, cu specialiștii 
din acest domeniu pentru a acționa 
în comun. în vederea asigurării ca
drului normal de ocrotire și dezvol
tare a vinatului. Am în vedere, în
deosebi, necesitatea ca prevederile 
legii, căreia îi vom da votul nostru, 
să fie cunoscute temeinic de meca
nizatori. țărani cooperatori, ingineri 
zootehniști și medici veterinari, de 
toate cadrele din agricultură, pentru 
a forma o opinie de masă împotriva 
celor care nu au o atitudine corectă 
față de această mare bogăție natu
rală a țării.

cinema 
vietic0) : CASA FILMULUI — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă :
SCALA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. BUCUREȘTI — 9: 11,15: 13,15; 
16,15; 18,30; 20.45. FAVORIT —
9.15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, SALA 
PALATULUI (seria de bilete 797)
— 17,15, (798) — 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 : DOINA — 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 20.

• Lumină pe coline : CENTRAI. 
— 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: BUZEȘTI — 15,30; 17,45; 20.

• Oameni respectabili : GRIVITA
— 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 : 
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 : FE
RENTARI — 18; 20,15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry ; 
PACEA — 14.30; 16.
• O piramidă pentru mine : PA
CEA — 18; 20.

Un zimbet pentru mal tfrziu : 
CRÎNGAȘI — 17.
• Noaptea americană : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate : MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30.

> Dosarul Gerlcarov : MIORIȚA
— 15,45; 18; 20,15.
• Cei mai frumoși ani : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Astă-seară dansăm în familie i 
MOȘILOR — 16; 18; 20.
«r- Ulzana — căpetenia apașilor : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Călărețul fără cap : MUNCA — 
15,45; 1-6; 20.
• Ursul Yogi : COSMOS — 15,30. 
•• Haiducii : COSMOS — 18; 20,15.

• Cei 13 de Ia Barletta : FLACĂ
RA — 15.30; 18; 20,15.
• Războiul meu, dragostea mea l 
ARTA — 15.30; 17.45; 20.
•> Celălalt Francisco : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Tom Sawyer ; PROGRESUL
— 9.
• Dacă tace clntărețu! : PROGRE
SUL — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
•r Al șaptelea cartuș : RAHOVA
— 16; 18; 20.



SCiNTEIA — sîmbătă 6 noiembrie 1976 PAGINA 7

Adunarea festiva din Capitală consacrată aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră 
de felicitări transmis cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Aryamehr.

Vă transmit urările mele cele mai bune de sănătate ți de noi succese.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru il Iranului

în Capitală a avut loc, vineri după- 
amiază, o adunare festivă organiza
tă de Comitetul municipal București 
al P.C.R., Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al U.T.C., 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și Consiliul General A.R.L.U.S., 
cu prilejul celei de-a 59-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al

CUVtNTAREA TOVARĂȘULUI 
IOAN AVRAM

CUVlNTAREA AMBASADORULUI 
V. I. DROZDENKO

Relevînd faptul că, în aceste zile, 
oamenii muncii din țara noastră săr
bătoresc, împreună cu popoarele so
vietice, alături de forțele revoluțio
nare și progresiste din întreaga 
lume, cea de-a 59-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — eveniment de o uriașă 
importanță în istoria universală — 
vorbitorul a spus : Prin semnificația 
sa, prin victoria strălucită a îndelun
gatei lupte revoluționare a proleta
riatului, a maselor muncitoare din 
Rusia, desfășurate sub conducerea 
partidului comunist făurit de Vla
dimir Ilici Lenin, revoluția din Oc
tombrie a adîncit criza generală a 
capitalismului, inaugurînd epoca 
trecerii omenirii la o nouă orînduire 
socială, era socialistă, a stimulat 
spiritul revoluționar al popoarelor 
de pretutindeni în lupta pentru idea
lurile libertății și independentei na
ționale, păcii șî progresului social.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost salutată cu 
multă simpatie și entuziasm de ma
sele muncitoare din țara noastră. So
lidaritatea militantă, internațională a 
clasei muncitoare, a revoluționarilor 
români cu cauza Marelui Octombrie 
și-a găsit expresia în puternicele ac
țiuni de masă organizate pe întreg 
cuprinsul țării în sprijinul revolu
ției, în participarea a numeroși fii ai 
poporului român la apărarea, cu 
arma în mînă, a tinerei puteri so
vietice Împotriva forțelor reacțiunii 
’nterne și a intervenției imperialiste.

După ce a prezentat lupta plină de 
„onegație, desfășurată de popoarele 
sovietice sub conducerea P.C.U.S., 
pentru a învinge grelele încercări 
din perioada războiului civil, contri
buția decisivă adusă de ele la în- 
frîngerea fascismului in anii celui 
de-al II-lea război mondial, vorbito
rul a arătat că, în anii postbelici, 
eroismul în muncă al popoarelor so
vietice și-a găsit noi și noi expresii 
în victoriile dobîndite pe frontul 
construcției socialiste și comuniste. 
Astăzi, Uniunea Sovietică prezintă 
tabloul unor uriașe transformări 
economice, social-culturale remarca
bile, al unei țări cu un potențial eco
nomic de prim rang, ale cărei rea
lizări joacă un rol deosebit de im
portant. alături de succesele celor
lalte țări socialiste, în sporirea pres
tigiului și influenței socialismului pe 
arena internațională, Congresul al 
XXV-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a avut loc ’în 
primăvara acestui an, a făcut un 
cuprinzător bilanț al rezultatelor ac
tivității rodnice a tuturor oam-nilor 
muncii de pe cuprinsul Țării Sovie
telor.

Partidul și statul nostru, întreaga
.țiune română — a spus in conti

nuare vorbitorul — dau o înaltă apre
ciere succeselor obținute de popoa
rele sovietice in făurirea comunis
mului în U.R.S.S., considerîndu-'.e 
drept contribuție importantă la întă
rirea forțelor socialismului și păcii in 
întreaga lume. Politica de pace și co
laborare a Uniunii Sovietice, care 
joacă un rol de mare însemnătate în 
viața internațională, a celorlalte țări 
socialiste, exercită o influență pu
ternică în înfăptuirea destinderii, în 
inaugurarea unui nou curs în rela
țiile internaționale.

Vorbitorul s-a referit apoi la poli
tica Partidului Comunist Român, 
care, aplicînd în mod creator învă
țătura marxist-leninistă la condițiile 
concrete din țara noastră, elaborin- 
du-și politica în funcție de cerințele 
și particularitățile fiecărei etape de 
dezvoltare, a condus cu succes po
porul nostru pe calea edificării orîn- 
duirii socialiste pe pămîntul româ
nesc. Poporul nostru a trecut cu toa
te forțele la înfăptuirea actualului 
cincinal, care va asigura o dezvoltare 
tot mai puternică a forțelor de pro
ducție ale societății, ridicarea patriei 
pe o nouă treaptă a progresului și 
civilizației socialiste.

Călăuzit in permanență de ideea 
unității dialectice dintre activitatea 
internă și cea externă. Partidul Co
munist Român consideră că prima 
sa îndatorire patriotică și internațio- 
nalistă o constituie edificarea cu 
succes a societății socialiste multila
teral dezvoltate în condițiile specifice 
ale României. în același timp, parti
dul nostru își întărește necontenit 
solidaritatea cu forțele antiimperia- 
liste, democratice și progresiste din 
întreaga lume, militînd neîncetat pen
tru o politică nouă, de colaborare și 
înțelegere între națiuni.

în întreaga sa activitate interna
țională, Republica Socialistă Roma
nia acordă o atenție de prim ordin 
dezvoltării relațiilor de prietenie, 
colaborare multilaterală cu țările 
socialiste, în spiritul egalității, a- 
vantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești, al principiilor 
marxism-Ieninismului și solidarită
ții internaționale. Totodată, ca țară 
socialistă și, în același timp, ca 
țară în curs de dezvoltare, Româ
nia este legată de statele care și-au 
dobindit de curind independența și 
pășesc pe calea dezvoltării libere, de

Solemnitatea depunerii 
unei coroane de flori
Cu prilejul celei de-a 59-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice Ia București. V. I. Drozdenko, 
și membri ai ambasadei au depus 
vineri o coroană de flori la Monu
mentul lui V.I. Lenin din Capitală.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Consiliului popular 
al municipiului București, generali 
și ofițeri superiori.

(Agerpres)

C.C.  al P.C.R., Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Mihai Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
general-maior Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Cor
nelia Filipaș, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Costică Chițimia, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Cristina Luca, 

sine stătătoare, militează împreună 
cu aceste state pentru statornicirea 
unor relații noi, întemeiate pe o 
reală egalitate și colaborare reciproc 
avantajoasă între națiuni. în același 
timp, România lărgește raporturile cu 
toate țările, fără deosebire de orîn
duire socială, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Tara noastră — a arătat vorbito
rul — consideră că soluționarea po
zitivă, eficace a problemelor com
plexe — economice și politice — ce 
confruntă omenirea în zilele noastre 
reclamă în mod imperios democrati
zarea relațiilor internaționale.

România militează pentru între
prinderea unor măsuri concrete în 
direcția înfăptuirii documentelor a- 
doptate la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pentru 
realizarea unor relații de cooperare 
economică reciproc avantajoase, pen
tru abordarea într-un mod mai ho- 
tărit a problemei dezangajării și 
dezarmării militare.

în același timp, țara noastră se 
pronunță pentru o participare mai 
activă la viața internațională a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare și nealiniate, pen
tru creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite.

Punînd în centrul activității sale 
internaționale aprofundarea legături
lor de alianță, prietenie și conlucra
re rodnică cu țările socialiste, parti
dul și statul nostru — a arătat mai 
departe vorbitorul — acordă o im
portanță deosebită dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor cu Uniu
nea Sovietică.

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică creează un cadru 
politic și juridic favorabil pentru ri
dicarea pe trepte mereu mai înalte 
a raporturilor de conlucrare și soli
daritate dintre popoarele și țările 
noastre. Un rol hotărîtor în continua 
dezvoltare ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-sovietice pe multiple planuri il 
au contactele nemijlocite între con
ducătorii de partid și de stat români 
și sovietici și, în primul rînd, întîl- 
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. în 
cronica raporturilor de prietenie ro- 
mâno-sovietice se înscrie ca un mo
ment de o însemnătate cu totul deo
sebită întîlnirea din luna august a 
acestui an dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
înțelegerile stabilite în vederea dez
voltării în continuare a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, din
tre poporul român și popoarele so
vietice.

Colaborarea româno-sovietică se 
exprimă concludent în dezvoltarea 
fructuoasă a relațiilor între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, în intensi
ficarea schimbului de experiență în 
diferite domenii ale construcției so
cialiste și comuniste, în amplificarea 
și diversificarea continuă a colabo
rării economice, tehnico-științifice, 
culturale, în conlucrarea rodnică a 
celor două țări în sfera relațiilor in
ternaționale.

Cele două țări participă activ la 
colaborarea în cadrul C.A.E.R. și a 
Tratatului de la Varșovia, în consens 
cu interesele fundamentale ale națiu
nilor noastre socialiste, ale cauzei so
cialismului și păcii în lume.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Folosind plăcutul prilej oferit de cea 
de-a 59-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, expri
măm încă o dată sentimentele de 
caldă prietenie și solidaritate pe care 
oamenii muncii din țara noastră le 
nutresc față de popoarele sovietice, 
adresindu-le. totodată, cordiale' feli
citări și urarea de noi și tot mai mari 
succese în măreața operă de construi
re a comunismului în Uniunea Sovie
tică, în lupta pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii în lumea în
treagă.

Recepție la Ambasada Uniunii Sovietice
Cu ocazia celei de-a 59-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V.I. Drozdenko, 
a oferit, vineri seara, o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ștefan Voi
tec, Gheorghe Oprea. Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai 
Dalea, Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, Corneliu Mă- 
nescu și Tamara Dobrin, vicepre
ședinți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii

Plecarea în U. R. S. S. a unor delegații ale organelor
Răspunzînd invitației unor organe 

locale de partid și de stat din Uniu
nea Sovietică, delegații ale organe
lor de partid și de stat din mai mul
te județe și municipii ale țării noas
tre au plecat în U.R.S.S. pentru a 
participa la festivitățile organizate cu 
ocazia celei de-a 59-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. O delegație din județul Satu 
Mare, condusă de tovarășul Gheor
ghe Govor. secretar al comitetului 
județean de partid, în regiunea 
Transcarpatică — R.S.S. Ucraineană ; 
o delegație din județul Maramureș, 
condusă de tovarășul Dumitru Ciu- 
clea, secretar al comitetului jude
țean de partid — în regiunea Ivano- 

secretar al C.C. al U.T.C., Constan
tin Pîrvulescu, vechi militant al miș
cării muncitorești din țara noastră, 
Ion Ciubotaru, director în M.A.E., Ion 
Dragu, muncitor la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București, 
Mihaela Nițulescu, studentă la Insti
tutul medico-farmaceutic.

In prezidiu au luat loc, de aseme
nea. V. I. Drozdenko, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, V. P. 
Usaciov, adjunct al ministrului invă- 
țămîntului superior și mediu de spe
cialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte 
al A.P.S.R., conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, care se află în vizită în țara 
noastră.

La adunarea festivă au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și ob

Poporul sovietic, toți oamenii mun
cii de pe pămînt celebrează glorioa
sa sărbătoare a Marelui Octombrie 
— a spus ambasadorul Uniunii So
vietice. Această zi este celebrată in
tr-un cadru festiv și în Republica 
Socialistă România.

Istoria nu cunoaște alt eveniment 
care să fi exercitat o influență atît 
de profundă asupra întregii evoluții 
a lumii ca Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie. Schimbînd din. 
temelii destinele popoarelor, ea a 
inaugurat epoca trecerii de la capi
talism la socialism, indicind calea 
spre pace și progres. Revoluția So
cialistă din Octombrie a dat un pu
ternic impuls întregii evoluții socia
le a lumii, a accelerat desfășurarea 
luptei revoluționare și de eliberare, 
în acești 59 de ani, întreaga lume a 
devenit de nerecunoscut, s-a schim
bat într-o măsură uriașă sub efectul 
lui Octombrie și al ideilor lui, sub 
influenta ideilor socialismului. Mai 
mult de o treime a omenirii a și 
pornit pe calea dezvoltării socialiste.

Constituirea statului sovietic, pri
mul stat socialist din lume, și con
struirea socialismului in U.R.S.S., 
avîntul mișcării muncitorești mon
diale, prăbușirea sistemului colonial, 
victoria poporului sovietic în Războ
iul pentru Apărarea Patriei, apariția 
și consolidarea sistemului socialist 
mondial, construcția noastră comu
nistă de azi, apărarea pozițiilor in
ternaționale ale socialismului, lupta 
pentru pace și securitate internațio
nală — a arătat în continuare am
basadorul sovietic — toate acestea 
sint verigi consecvent legate între 
ele ale, procesului unitar și indisolu
bil din noua epocă a istoriei univer
sale pe care l-a început Revoluția 
din Octombrie.

Drumul pe care l-a străbătut po
porul sovietic a fost un drum greu. 
El a trecut prin bătăliile revoluției 
și ale războiului civil, prin munca 
încordată din primele cincinale, prin 
focul bătăliilor din cel de-al doilea 
război mondial, prin anii grei ai re
facerii postbelice, prin căutarea 
ârrrplă a unei soluționări1 mai efi- 
<;i$tiț? a problemelor . construcției' co
muniștii.' 1

Vorbitorul a arătat astfel că în cei 
59 de ani care au trecut de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie, Uniunea Sovietică a devenit o 
mare putere industrială a lumii, o 
țară a socialismului dezvoltat. In a- 
ceastă perioadă, producția industri
ală a crescut în U.R.S.S. de 203 ori. 
S-a făurit o agricultură de mare am
ploare, cu un înalt grad de mecani
zare. S-a înfăptuit visul lui Lenin 
de electrificare a Rusiei. Intr-o sin
gură zi, țara produce atîta energie 
electrică cită putea fi produsă îna
inte de revoluție într-un an întreg. 
Uniunea Sovietică este pionier în 
multe ramuri ale științei și tehnicii 
contemporane, printre care în stu
dierea Cosmosului, în folosirea în 
scopuri pașnice a energiei ato
mice etc.

Congresul al XXV-lea al P.C.U.S. 
a trasat un program măreț de dez
voltare social-economică a Uniunii 
Sovietice. Definind cotele următoarei 
perioade de cinci ani și perspecti
vele ulterioare ale progresului țării, 
el a inaugurat o etapă importantă pe 
calea spre triumful idealurilor co
muniste.

Relevînd faptul că principala sar
cină a celui de-al zecelea cincinal 
în care a pășit U.R.S.S. constă în 
înfăptuirea consecventă a liniei par
tidului leninist spre ridicarea nive
lului material și cultural de viață al 
poporului, vorbitorul a prezentat o 
serie de date ilustrînd dezvoltarea 
dinamică a economiei naționale, a 
altor sectoare de activitate, posibili
tățile creatoare ale oamenilor sovie
tici. Sporurile absolute la cei mai 
importanți indicatori ai dezvoltării 
economiei naționale vor fi în acest 
cincinal cele mai înalte din întreaga 
istorie a țării. Producția de oțel va 
crește cu 27,2 milioane tone, extrac
ția de țiței — cu 149,2 milioane tone, 
de gaze — cu 145,7 miliarde metri 
cubi, de cărbuni — cu 103,7 milioane 
tone. Va crește cu 40 la sută recolta 
medie anuală la cereale. Totodată,

Adunări Naționale, loan Avram, Su- 
zana Gâdea, Nicolae Mănescu, mi
niștri, general-maior Gheorghe Go
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., oa
meni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai cultelor, ziariști.

Frankovsk din R.S.S. Ucraineană; o 
delegație din județul Suceava, con
dusă de tovarășul Gheorghe Acatri- 
nei, secretar al comitetului județean 
de partid. în regiunea Cernăuți — 
R.S.S. Ucraineană; o delegație din 
județul Vaslui, condusă de tovarășul 
loan Smitd, secretar al comitetului 
județean de partid. în raionul Leova 
-*•  R.S.S. Moldovenească; două dele
gații din județul Botoșani, conduse 
de tovarășul Dumitru Breabăn, se
cretar al comitetului județean de 
partid, și, respectiv, Gheorghe Ghi- 
nea, secretar al comitetului județean 
de partid, în raionul Fălești și, res
pectiv, în raionul Rîșcani — R.S.S. 
Moldovenească; o delegație din ju- 

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Căsătoria — 19,30, (sala 
mică) : Cazul Enăchescu — 19,30, 
(sala Atelier) : Capul — 17.
• Filarmonica ,.George Enescu“
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar susținut de orchestra de 
cameră din Praga. Solist : Bo
ris Krajny (R.S. Cehoslovacă) — 
20, (sala Studio a Ateneului Ro
mân) : Ciclul „După amiezile
muzicale ale tineretului". Debu
turi. Recital de pian : Dorina Bin- 
dea — 18.
>■ Opera Română : Coppelia — 
Spectacol prezentat de Ansamblul 
de balet al Teatrului Mare din 
Varșovia — 19.
• Teatrul de operetă : Viața — 
dragostea omului — 20.

ștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, perso
nalități ale vieții științifice și cultu
rale, numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic, precum și membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă care ne vizitează țara.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 59-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie au vorbit tovarășii 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București.

centrul de greutate se deplasează tot 
mai mult în direcția indicatorilor 
calitativi.

în continuare, ambasadorul sovie
tic a arătat că succesele politicii de 
destindere a încordării internaționale 
obținute în ultimii ani sînt succesele 
ideii unei păci democratice și echi
tabile, pe care a proclamat-o Marele 
Octombrie. Aceste succese au fost 
cucerite într-o luptă acerbă, printr-o 
muncă încordată, complexă.

O victorie uriașă a politicii de pace 
a P.C.U.S. și a statului sovietic, a 
celorlalte țări frățești ale socialis
mului, a forțelor păcii a fost Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa.

O contribuție inestimabilă la lupta 
pentru pace, securitate, colaborare 
și progres social a adus Conferința 
de Ia Berlin a partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa.

Vorbitorul s-a referit apoi la ac
țiunile întreprinse de Uniunea So
vietică pentru realizarea destinderii 
în lume, pentru consolidarea păcii și 
colaborării internaționale.

Ca întotdeauna — a arătat în alo
cuțiunea sa ambasadorul sovietic — 
o parte integrantă a activității inter
naționale a P.C.U.S. și a statului so
vietic va rămîne și în viitor întărirea 
unității țărilor socialiste frățești, 
dezvoltarea colaborării cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu parti
dele și organizațiile național-demo- 
cratice, cu acele partide socialiste și 
social-democrate care se arată hotă- 
rîte să lupte activ pentru pace și 
securitatea popoarelor, pentru inte
resele vitale ale maselor muncitoare, 
în ultima parte a alocuțiunii sale, 
vorbitorul s-a referit la dezvoltarea 
și întărirea continuă, pe diverse pla
nuri, a relațiilor româno-sovietice.

Un rol excepțional de important 
în întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare sovieto-române — a spus 
ambasadorul — îl joacă contactele 
dintre conducătorii țărilor noastre, 
convorbirile lor. Un rol deosebit de 
mare îl joacă întîlnirile dintre tova
rășul L.I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România.’ In timpul ultimelor 
întîlniri dintre tovarășii L.I. Brejnev 
și Nicolae Ceaușescu de la Berlin și 
din Crimeea s-au discutat problemele 
curente și de perspectivă ale colabo
rării, problemele de actualitate ale 
vieții internaționale și ale mișcării 
comuniste mondiale. S-a acordat o 
atenție deosebită adincirii relațiilor 
dintre P.C.U.S. și P.C.R. Cu acest 
prilej s-a relevat cu satisfacție uni
tatea tot mai strînsă de vederi in 
problemele discutate. După aprecie
rea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., întîlnirea din Cri
meea dintre tovarășii L.I. Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu este încă o expre
sie grăitoare a relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre popoarele 
celor două țări, a hotărîrii lor de a 
dezvolta și g adînci aceste relații 
multilaterale. Aceasta s-a relevat cu 
o mare satisfacție și la Plenara C.C. 
al P.C.U.S. din 25—26 octombrie a.c.

Ca internaționaliști, ca prieteni 
sinceri ai poporului român, oamenii 
sovietici se bucură de dezvoltarea și 
întărirea consecventă a colaborării 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. Pe noi ne bucură străluci
tele dumneavoastră succese în dez
voltarea social-economică, în trans
punerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-iea al partidului dum
neavoastră. a Programului P.C.R. de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de înaintare a 
României spre viitorul nostru lumi
nos comun — spre comunism.

De ziua celei de-a 59-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, a spus în încheiere vorbi
torul, urăm poporului frate român 
noi succese în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, in 
ridicarea neabătută a bunăstării și 
nivelului cultural al poporului, in în
deplinirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
V.P. Usaciov, adjunct al ministrului 
învățămîntului superior și mediu de 
specialitate al R.S.F.S. Ruse, vice
președinte al Asociației de priete
nie sovieto-română, care se află în 
țara noastră cu prilejul manifestări
lor consacrate aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

locale de partid și de stat
dețul Galați, condusă de tovarășul 
Mișu Dobrotă, vicepreședinte al con
siliului popular județean, în raionul 
Vulcănești — R.S.S. Moldovenească ; 
o delegație din municipiul Tulcea, 
condusă de tovarășul Constantin 
Beșleagă, secretar al comitetului 
municipal de partid, în orașul Ismail 
— R.S.S. Ucraineană; o delegație din 
municipiul Bîrlad, condusă de tova
rășul Panaite Vicol, secretar al co
mitetului municipal de partid. în ra
ionul Cahul — R.S.S. Moldovenească; 
o delegație din orașul Pașcani, con
dusă de tovarășul Mihai Bodoașcă, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, în raionul Ungheni — R.S.S. 
Moldovenească.

Primire Ia primul ministru al guvernului
Primul ministru a! Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu, a primit, 
vineri după-amiazâ, pe Manoochehr 
Taslimi, ministrul comerțului din 
Iran, conducătorul delegației guver
namentale iraniene, care participă 
la lucrările celei de-a XII-a sesiuni 
a Comisiei mixte ministeriale româ- 
no-iraniene de colaborare economică 
șî tehnică, ce se desfășoară la Bucu
rești.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate cu deosebită satisfacție bu
nele relații de prietenie existente 
între România și Iran, subliniindu-se 
importanța deosebită pe care o au 
pentru evoluția ascendentă a colabo
rării și cooperării dintre Cele două

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA SALONIC

A început cea de-a 8-a ediție 
a Campionatelor balcanice de gimnastică

Cea de-a 8-a ediție a Campionate
lor balcanice de gimnastică a debu
tat aseară în „Sala sporturilor" din 
Salonic cu întrecerile concursului 
masculin.

După executarea exerclțiilor la trei 
aparate, conduce echipa României, 
urmată de formațiile Bulgariei, Iu
goslaviei și Greciei. Cea mai mare

POLO
Dinamo București a 
în grupa semifinală 

a „Cupei 
în piscina acoperită de la Cluj- 

Napoca au început, vineri, întrecerile 
„Cupei cupelor" la polo pe apă 
(grupe semifinale). în primul joc al 
competiției, echipa Dinamo Bucu
rești a întrecut cu scorul de 7—2 
(3—0, 1—0. 0—0, 3—2) formația Cer
no More Varna. Golurile echipei 
române au fost înscrise de Răducanu 
(3), Rus (3) și Popescu, iar cele ale 
formației bulgare au fost realizate

ÎN CÎTEVA
astăzi s-au pus în 
de intrare pentru

• începînd de 
vînzare biletele .._ 
finalele campionatelor naționale de 
box, care vor începe luni, 8 noiem
brie, la Palatul sporturilor și cultu
rii. Biletele se pot procura Ia ca
sele agenției C.C.A., agenției Pro
nosport (pasajul de la Universitate) 
și de la casele Palatului sporturi
lor.
• La Zurich s-a desfășurat tragerea 

«La sfiBțfc, a meciurilor din cșdrul opti
milor de finaîă ale „Cupei. U.E.F.A.” 
la fotbal. Iată ordinea celor opt 
jocuri : Racing White Molenbeek — 
Schalke 04 ; Espanol Barcelona — 
Feyenoord Rotterdam ; F.C. Magde
burg — Videoton (Ungaria) ; Queens 
Park Rangers — F.C. Koln ; Ă.E.K. 
Atena — Steaua Roșie Belgrad ; 
Oester Vaexjoe (Suedia) — F.C. Bar
celona ; Atletico Bilbao — A.C. Mi
lan ; Juventus Torino — Șshtior Do
nețk. Primele meciuri se vor disputa 
la 24 noiembrie, iar partidele retur 
sînt programate în ziua de 8 de
cembrie.

• La Brașov a continuat dubla în- 
tîlnire feminină de șah dintre echi
pele României și Bulgariei. După 
desfășurarea a trei tururi, în meciul 
senioarelor scorul este de 8,5—5,5 
puncte (o partidă întreruptă) in fa
voarea echipei României. în întîlnirea 
junioarelor, scorul este în prezent de 
6—2 pentru echipa României.

• -In orașul Wroclawek (Polonia) a 
început un turneu de box pentru ti
neret la care participă pugiliști din 
R. D. Germană, U.R.S.S., România, 
Ungaria și Polonia. în prima gală, 
la categoria pană, boxerul român Ion 
Antone l-a învins la puncte pe po
lonezul Sypnevicha. La categoria se- 
mimijlocie, Spykalski (U.R.S.S.) a 
dispus prin abandon în prima repri
ză de Sorinei Ciurcă, Sosinski (Po
lonia) — mijlociemică — l-a întrecut 
pe Petre Stere, iar Skshech (Polonia) 
— mijlocie — a cîștigat la puncte 
meciul cu Ladislau Bacica.

• A început turneul masculin de 
volei, din orașul cehoslovac Ostrava, 
în primul meci, echipa Explorări 
Baia Mare a invins cu scorul de 3—0 
(15—6, 15—10, 15—6) echipa Traktor 
din Schwerin (R. D. Germană).

• în meci retur pentru „Cupa cu
pelor” la fotbal, echipa spaniolă Atle
tico Madrid a învins, la Split, cu 
scorul de 2—1 (0—1), formația locală 
Hajduk. Echipa Atletico Madrid care 
cîștigase și primul joc cu 1—0 s-a 
calificat pentru turul următor. în 
meci retur, desfășurat la Lokeren, în

De la Ministerul 
Transporturilor

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor informează că din cauza 
deteriorării parametrilor de utilizare 
a unor poduri mai vechi și a înce
perii unor lucrări de construcții a- 
ferente, au fost luate măsuri ca pe 
drumul național Pitești — Slatina — 
Balș — Craiova, kilometrul 48 plus 
784, accesul pe podul de la Olt să fie 
permis numai autovehiculelor cu o 
greutate totală de pină la 17 tone și 
o lățime de 2,5 metri. Vehiculele 
care depășesc gabaritul menționat 
pot folosi rutele București — Pitești
— Rimnicu Vîlcea — Găneasa — Balș
— Craiova și București — Alexan
dria — Roșiori de Vede — Caracal
— Craiova. Pe șoseaua națională 
București — Giurgiu, la kilometrul 
19 plus 110 de la Adunații Copăceni 
este interzisă trecerea pe pod a au
tovehiculelor cu o greutate totală 
mai mare de 17 tone. Se poate folosi 
ruta ocolitoare : șoseaua Alexandriei 
din București — Mihăilești — Dă- 
răști Vlașca — Adunații Copăceni — 
Călugăreni — Giurgiu. (Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 5 noiembrie 1976
Extragerea I : 34 72 83 23 65 57

41 42 21
Extragerea a Il-a : 9 6 82 48 31 28 

12 86 88
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

726 844 lei. 

țări și popoare înțelegerile convenite 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Au fost analizate posibilități și 
precizate noi acțiuni ce pot fi între- „----- ...------- -x ex_

pe 
do- 

prinse pentru diversificarea și 
tinderea conlucrării bilaterale 
plan economic, tehnic și in alte 
menii de interes reciproc.

La primire, desfășurată intr-o 
mosferă cordială, a luat parte 
Pățan,

at- 
Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A fost prezent Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București. 

(Agerpres)

notă din concurs, pină la ora ctnd 
s-a recepționat această știre, a fost 
obținută de sportivul român Nicolae 
Oprescu — 9,60 la inele. De aseme
nea, gimnaștii români au avut evo
luții aplaudate la sol, unde omoge
nitatea formației a fost evidențiată 
de acuratețea și precizia execuției.

Sîmbătă se vor desfășura întrece
rile gimnastelor.

debutat victorioasă 
de la Cluj-Napoca 

cupelor* 4
de Gheorghiev. A urmat partida din
tre echipele MGU Moscova și Canot- 
tieri I" 
9—6 
tivii 
tiză, 
rele .-------- ----------
Canottieri Napoli și MGU Moscova 
— Cerno More Varna. Primele două 
clasate în această grupă se califică 
pentru finală.

RÎNDURI

Napoli, ciștigată cu scorul de 
(4—1, 2—0, 1—2, 2—3) de spor- 
sovietici. Turneul continuă as- 
cînd sînt programate următoa- 

’ jocuri : Dinamo București —

„Cupa U.E.F.A.” echipa locală F.C. 
Lokeren a învins cu 2—1 formația 
C.F. Barcelona. învingători în pri
mul joc cu 2—0, fotbaliștii spanioli 
s-au calificat pentru etapa următoare 
a competiției.

• Au continuat întîlnirile din pri
ma etapă a returului competiției 
„Cupa campionilor europeni”, la 
baschet. Iată rezultatele înregistrate : 
Real Madrid — Sporting Lisabona 
134—79 ; Spartak Brno — Partizan 
Belgrad 93—100 ; Sanichaufer Dude- 
lange (Luxemburg) — Mobilgîtgi 
(Italia) 62—71 ; Malines (Belgia) — 
Kinzo (Olanda) 80—64 ; A.S.P.O. 
Tours (Franța) — U.B.S.C. Sefra 
(Austria) 103—102 ; Maccabi Tel Aviv 
— Olimpiakos 101—75. (Aceste două 
echipe fac parte, împreună cu Di
namo București și Sinudyne Bologna, 
din aceeași grupă preliminară).

• în penultima zi a turneului in
ternațional de tenis de la Sao Paulo, 
italianul Adriano Panatta l-a învins 
cu 7—5, 4—6, 6—4 pe argentineanul 
Guillermo Vilas. în 
Panatta îl va întîlni 
român Ion Țiriac.

• în optimile de 
neului de tenis care 
șui vest-german Koln, 
Jimmy Connors (S.U.A.) l-a învins 
cu 7—5, 4—6, 6—4 pe australianul Co
lin Dibbley. Gottfried (S.U.A.) l-a 
eliminat cu 6—1, 6—2 pe Pat Dupre 
(S.U.A.).

finală, Adriano 
pe jucătorul

finală ale fur
are loc în ora- 

americanul

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, S 

și 9 noiembrie. In țară : Vremea va fi 
relativ călduroasă, îndeosebi In sudul 
țării. Cerul va fi schimbător, cu înno- 
rări mai accentuate la începutul inter
valului în vestul țării. Vor cădea ploi 
locale în Oltenia, Banat, Crlșana, 
Transilvania. Maramureș, vestul Mun
teniei și nordul Moldovei. Vint slab 
pină la potrivit. Dimineața și seara 
ceață. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 12 grade, iar ma
ximele între 10 și 18 grade, Izolat mal 
ridicate. In București : Vreme relativ 
caldă. Cer temporar noros, favorabil 
ploii slabe și burniței. Dimineața șl 
seara ceață. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

tv

11,30

12,20

12,55

13,55
14,15
14,20

15,10

PROGRAMUL I
11,00 O viață pentru o idee : Gogu

Constantinescu (1881—1965) celebru 
Inventator, autor al teoriei soni- 
citățll. Participă dr. ing. Ion Bas- 
gan. Realizator Neagu Udroiu. 
Orchestre simfonice. Concertul 
orchestrei simfonice a Filarmoni
cii „Moldova” din Iași.
Documentar artistic : „Teatrul ro
mânesc azi”.
Drumuri pe cinci continente. Noi 
orizonturi pentru iubitorii filmu
lui documentar.
Melodii populare. 
Telex.
Festivalul internațional de balet 
— Varna 1976. Ediția a VIII-a. 
Caleidoscop cultural-artistic.

teatre

Pană.

Cronica zilei
Primire la Consiliul Cen

tral al U.G.S.R. Vinerl dup&- 
amiazâ, tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit pe activiștii sin
dicali din țări africane care au par
ticipat la cursul organizat de Uniu
nea Generală a Sindicatelor din 
România la Școala centrală sindicală 
din cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu”.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Primire la Marea Adunare
Nicolae

Adunări 
pe dr. 

membru 
Comisia

Națională. Tovarășul 
Giosan, președintele Marii 
Naționale, a primit, vineri, 
Nasrolah Mojdahi, senator, 
al delegației iraniene în
mixtă guvernamentală româno-ira- 
niană, cate își desfășoară lucrările 
la București.

Delegația Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din 
Cuba condus^ de Jorge Lescano 
Perez, coordonatorul național al co
mitetelor, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, a fost primită, vineri, de to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R. La în- 
tilnire a participat tovarășul Corne
liu Mănescu, vicepreședinte al Fron
tului Unității Socialiste, și ambasa
dorul cubanez la București, Hum
berto Castello.

O adunare festivă dedicată 
celei de-a 59-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie a 
avut loc, vineri, și la Casa de cultu
ră din Hunedoara.

Despre semnificația evenimentului, 
despre largul răsunet pe care l-a 
avut victoria Revoluției din Octom
brie au vorbit Ion Ionescu, secretar 
al Comitetului municipal Hunedoara 
al P.C.R., și S.D. Davîdov, prim-șe- 
cretar al Ambasadei U.R.S.S. la 
București. Au fost scoase în evidență 
succesele dobîndite de popoarele U- 
niunii Sovietice pe drumul construi
rii comunismului, precum și realiză
rile poporului român, munca sa pli
nă de abnegație în vederea transpu
nerii în viață a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

în încheiere, ansamblul ucrainean 
„Zarevo Donețk” a prezentat un 
spectacol de cîntece și dansuri.

Mesaj Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, a primit un 
mesaj de mulțumiri din partea lui 
Aii Abdessalam Triki, ministru de 
stat pentru afacerile externe al Re
publicii Arabe Libiene, pentru tele
grama de felicitare adresată cu pri
lejul numirii sale în funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
răspuns de la Mahmoud Riad, pen
tru mesajul de felicitare adresat cu 
prilejul realegerii........................... .
secretar general 
Arabe.

sale în funcția de 
al Ligii Statelor

Reuniune internațională 
la București. Vinerl au luat sfiI" 
șit Ia sediul A.D.I.R.I. din Capitală 
lucrările celui de-al II-lea colocviu 
al comisiei „Țările balcanice în epo
ca contemporană”, din cadrul Aso
ciației internaționale de studii sud- 
est europene. Manifestarea, care a 
reunit specialiști de prestigiu din 
Austria, Bulgaria, Franța, Grecia, 
Iugoslavia, S.U.A., România, Turcia, 
Ungaria și U.R.S.S., a avut ca temă 
„Structurile agrare ale țărilor din 
sud-estul Europei in perioada 1919— 
1933”.

în încheierea lucrărilor au luat 
cuvîntul' E. Z. Karal, președintele 
Societății turce de istorie, și acad. 
Emil Condurachi, secretarul general 
al Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, care au subliniat 
succesul deplin al reuniunii.

★
Recent au fost organizate la Frank

furt pe Main Expoziția internațională 
de artă culinară și Congresul Fede
rației mondiale de gastronomie. între 
cele peste 20 de țări participante s-a 
aflat și România. Specialiști din re
țeaua Ministerului Turismului — 
bucătari, cofetari — și-au adus con
tribuția la realizarea, in cadrul ex
poziției, a unor preparate originale 
din bucătăria specific românească, 
precum și din cea internațională. 
Produsele românești au fost distinse 
cu Marele Premiu al Expoziției in
ternaționale de artă culinară, pre
miile „Bucătarul de aur”, „Tava de 
argint”, 7 medalii de aur (atribuite 
fiecărui membru al delegației) și 
placheta omagială conferită de firma 
Vatelclub Luxemburg.

15.35 VIrstele peliculei.
16.30 Publicitate.
16.35 Club T... la Botoșani. „Eroii, a- 

mlntire vie...” — File din cronica 
anilor 1877 și 1907.

17,25 Cîntecele noastre, țării le-nchi- 
nătn. Emisiune muzlcal-llterară.

17.45 Polo : Dinamo București — Canot- 
tierl Napoli (turneul semifinal al 
„Cupei cupelor”).

18.50 Eroi Îndrăgiți de copii — Heidi.
19,15 Săptămina politică internă și in

ternațională.
19.30 Telejurnal.
20,00 “ .........................
20.45
20.50
21,40
21.50
22,00

Teleenciclopedia.
Publicitate.
Film serial : „Toma",
24 de ore
Săptămina sportivă.
Muzică, dans și varietăți pe scena 
Teatrului Friedrichstadtpalasț. 
Spectacol realizat de Televiziu
nea din R.D. Germană.
Campionatele balcanice de gim
nastică. Transmisiune de la Sa
lonic.

23,00

Titanic vals — 19.
Mic : Nu sintem tngeri

„C. I. Nottara" (sala

Hal

• Teatrul de comedie : Plicul —
19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : ”
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
Magheru) : Bărbații — 19,30, (sala 
Studio) : Gaițele — 19.
•’ Teatrul Giuleștl : Casa care ■ 
fugit pe ușă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: 
noroc și Zeilig Șor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. 
nase“ (sala Savoy) : Revista 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit — 19,30.

Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Pe-un picior de plai
— 19.30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala Aca
demiei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — 17.

Tă
cu
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 59-A ANIVERSĂRI 

A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunarea
Vineri după-amiază a avut loc la 

Palatul Congreselor din Kremlin 
adunarea solemnă consacrată celei 
de-a 59-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. In 
prezidiul adunării au luat loc tova
rășii Leonid Brejnev, Aleksei Kosi- 
ghin, Nikolai Podgornîi, alți condu
cători de partid și de stat sovietici.

In sală, împreună cu delegațiile de 
peste hotare se afla delegația Consi
liului General A.R.L.U.S.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Uniunea 
Sovietică.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de F. D. Kulakov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.G.U.S., care a vorbit despre sem
nificația aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și despre 
condițiile în care oamenii sovietici 
au întîmpinat anul acesta marea săr
bătoare. Hotărîrile celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S., a spus 
vorbitorul, au o puternică înrîurire 
asupra întregii activități de partid și 
de stat sovietice, deschid noi per
spective înaintării țării spre comu
nism. Referindu-se la prevederile 
celui de-al X-lea plan cincinal — 
etapă importantă în edificarea co
munismului — vorbitorul a relevat 
că venitul național va crește, pină 
în 1980, cu peste 25 la sută, produc
ția de oțel va depăși 168 milioane 
tone anual, iar cea de energie elec
trică va fi de 1 trilion 380 miliarde 
kW/oră. Rezultatele dezvoltării eco
nomiei naționale pe primele zece luni 
ale anului 1976 constituie o mărturie 
că cincinalul a luat un start bun, pla
nul primului an realizîndu-se cu de
pășiri la principalii indicatori. Indus
tria a realizat înainte de termen pla
nul pe zece luni. A sporit cu 3,5 mi
liarde ruble valoarea bunurilor de 
larg consum față de aceeași perioadă 
a anului precedent. Rezultate bune 
au fost înregistrate anul acesta și în 
agricultură. în rezervele de stat au 
intrat, pînă acum, 91,8 milioane tone 
de cereale și aproximativ 8 milioane 
tone de bumbac. Vorbitorul s-a re-

solemnă de
ferit apoi la măsurile prevăzute pen
tru creșterea bunăstării poporului 
sovietic, evidențiind sporirea venitu
rilor reale ale populației, creșterea 
retribuției muncitorilor și funcționa
rilor, a colhoznicilor.

Subliniind că victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a des
chis o nouă eră în evoluția lumii, 
vorbitorul a arătat că socialismul iși 
demonstrează an de an, tot mai con
vingător, superioritatea sa față de 
Capitalism. Adîncirea continuă a cri
zei generale a sistemului capitalist, 
care își găsește expresie. între altele, 
în șomajul de masă, inflația galo
pantă, convulsiunile valutare, preju
dicierea permanentă a intereselor 
vitale ale oamenilor muncii fac 
ca falimentul capitalismului să apară 
tot mai evident pentru milioane șj 
milioane de oameni. Socialismul, dim
potrivă, a intrat în acea perioadă în 
care dezvăluie cu plenitudine posi
bilitățile creatoare ale noii orînduiri.

In ciuda tuturor manevrelor și u- 
neltirilor dușmanilor păcii — a con
tinuat raportorul — își croiește ne
abătut drum tendința spre conso
lidarea principiilor coexistenței paș
nice. Se poate afirma cu certitudine 
că aceasta este în prezent o tendin
ță dominantă a dezvoltării istorice. 
S-a lărgit colaborarea economică și 
culturală dintre țările cu orînduiri 
sociale diferite. S-au încheiat o serie 
de importante acorduri internaționale.

Subliniind că socialismul și pacea

la Moscova
sint indivizibile, în raport se arată 
că socialismul, cea mai progresistă 
și mai umană orînduire socială, care 
exprimă interesele și voința celor 
mai largi mase de oameni ai muncii, 
este bastionul păcii, chiar prin esen
ța sa socială. Socialismul este capa
bil să îndeplinească eficient acest 
rol datorită uriașei sale influențe 
asupra minților și inimilor oameni
lor de pe toate continentele, datorită 
faptului că el pune toate realizările 
sale în slujba păcii și progresului, 
promovează activ o politică externă 
iubitoare de pace. Raportorul a subli
niat dorința Uniunii Sovietice, a 
P.C.U.S. de a întări prietenia și so
lidaritatea cu țările socialiste, cu 
partidele frățești din aceste țări, cu 
statele în curs de dezvoltare, cu miș
cările de eliberare națională.

Uniunea Sovietică cunoaște o pu
ternică dezvoltare și înflorire multi
laterală, se întărește și se dezvoltă 
socialismul în lume. Configurația po
litică a planetei se schimbă dato
rită voinței revoluționare a popoare
lor. Evoluția internațională actuală 
demonstrează că socialismul găsește 
tot mai mulți adepți pe toate conti
nentele. Noi popoare și țări pășesc 
sub steagul lui. Drumul deschis de 
Octombrie a devenit cu adevărat ca
lea luminoasă a omenirii — a spus 
vorbitorul în încheierea raportului 
prezentat la adunarea solemnă.

L. DUȚA
Moscova

Lucrările sesiunii Adunării Generale 
a 0. N. U.

• In COMITETUL POLITIC SPECIAL, reprezentantul român 
reafirmă poziția țării noastre in problema reglementării 
pașnice a conflictului din Orientul Apropiat • In COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE SOCIALE, UMANITARE Șl CULTURALE 
a fost adoptată o rezoluție de condamnare a colaborării 
economice și militare cu regimurile rasiste din Africa australă

NAȚIUNILE UNITE. — Corespon
dentul nostru transmite : In Comite
tul politic special al Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă dezbaterile 
asupra activității „Oficiului Națiuni
lor Unite de ajutoare și lucrări pen
tru refugiații din Palestina în Orien
tul Apropiat". Reprezentantul român, 
a subliniat în, cuvîntul său că o re
glementare justă și durabilă în zonă 
nu poate fi asigurată fără realiza
rea unor cerințe fundamentale, între 
care retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate prin 
război, soluționarea echitabilă a pro
blemei poporului palestinean, prin 
respectarea drepturilor sale naționa
le, inclusiv a dreptului de a-și crea 
un stat al său, asigurarea dreptului 
la existență a tuturor statelor din 
zonă. Vorbitorul a subliniat că, în 
opinia guvernului român, trebuie re
luată Conferința de pace de la Ge
neva, cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a reprezen
tanților poporului palestinean și a 
unor țări care pot. contribui la solu
ționarea rapidă a situației conflic- 
tuale din Orientul Mijlociu. Organi
zației Națiunilor Unite îi revine un 
rol important în eforturile pentru

Instaurarea unei păci juste și dura
bile în zonă.

Comitetul pentru problemele socia
le, umanitare și culturale al Adună
rii Generale a O.N.U. a adoptat, cu 
87 voturi pentru, 12 împotrivă și 31 
de abțineri, o rezoluție care condam
nă colaborarea oricărui stat cu regi
murile rasiste din Africa australă, 
în special în domeniile economic, 
militar și nuclear. Textul rezoluției 
exprimă convingerea că o astfel de 
colaborare cu regimurile rasiste mi
noritare din Africa australă consti
tuie o amenințare gravă pentru po
poarele și statele independente din 
regiune, ca și pentru pacea și secu
ritatea internațională.

★
NAȚIUNILE UNITE — Observa

torul Republicii Socialiste Vietnam la 
O.N.U. a cerut președintelui Consi
liului de Securitate să stabilească o 
dată pentru o nouă examinare de 
către consiliu a cererii de admitere 
a R.S. Vietnam în rîndul țărilor 
membre ale O.N.U. Ca urmare, Con
siliul de Securitate a hotărît să reia 
la 9 hoiembrie a.c. dezbaterile în a- 
ceastă problemă.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
mesajul transmis cu ocazia aniversării independenței Braziliei, precum și 
cele mai bune urări pentru bunăstarea dumneavoastră personală și prospe
ritatea crescindă a națiunii dumneavoastră.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Întâlnire a reprezentanților organizațiilor de tineret
din țări socialiste

Vizita delegației Consiliului
MOSCOVA — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Delegația Consi
liului General A.R.L.U.S., condusă 
de Ion Cumpănașu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului pentru presă și tipărituri, 
care se află în Uniunea Sovietică 
pentru a participa la manifestările 
organizate cu prilejul zilei de 7 No
iembrie. a fost primită vineri de 
V. I. Konotop, membru al C.C. al

General A.R.L.U.S. In U.R.S.S.
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele Conducerii Centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână. A avut loc o convorbire 
caldă, prietenească, în cadrul căreia 
au fost discutate aspecte ale activi
tății celor două asociații pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-so- 
vietice.

agențiile de presă transmit:
Comunicat comun sovie

to-bulgar. La încheierea vizitei în
R.P. Bulgaria a ministrului de ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, 
a fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că în cursul con
vorbirilor purtate de ministrul so
vietic cu conducători de partid și 
de stat bulgari au fost discutate 
probleme ale cooperării bilaterale în 
diferite domenii, părțile exprimîn- 
du-și dorința de a le dezvolta și 
ădînci în continiigre. Aîț' fbst discu
tate^ de asemenea, prbblenf^ mtfe't- 
naționale de interes comun.

griculturii. După demisia lui Earl 
Butz, luna trecută, John Knebel de
ținea mandatul la acest departament 
cu titlu interimar.

Remaniere guvernamen
tală în Iran. Primul ai 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a a- 
nunțat o remaniere guvernamenta
lă, în cadrul căreia au fost numiți 
titulari noi în fruntea a șase mi
nistere. Din cei șase miniștri, patrii 
fac parte pentru prima dată din gu
vern.

Congresul Asociației na
ționale a partizanilor ita
lieni ?i*a descbis lucrările la Flo
rența. Participă peste 600 de dele
gați, precum și delegații ale celor
lalte organizații naționale de parti
zani, ale partidelor politice democra
tice, ale organizațiilor de tineret și 
sindicale. Iau parte și delegații ale 
mișcărilor de rezistență din , multe 
țări europene. Din țara noastră este 
prezentă o delegație condusă de .to
varășul ■: Nicolae Guină, președintele 
Comitetului național al foștilor lup
tători antifasciști.

Evoluția situației din Liban
• Președintele Ellas Sarkis l-a numit pe colonelul libanez 
Ahmed EI Haj in funcția de comandant al forței arabe de 
descurajare • Noi încălcări ale acordului de încetare a fo

cului • Un militar sudanez a lost ucis
BEIRUT. Pe linia înfăptuirii hotă- 

ririlor reuniunilor arabe la nivel inalt ' 
de la Riad și Cairo privind instau
rarea păcii în Liban, un element nou 
îl constituie numirea de către pre
ședintele Elias Sarkis în funcția de 
comandant al „forței arabe de des
curajare" a colonelului libanez Ah
med El Haj, musulman sunnit, 
care, după cum relatează agențiile 
de presă, a rămas neutru în conflic
tul dintre grupările libaneze.

Șeful statului libanez a avut joi 
întrevederi cu Pierre Gemayel, lide
rul falangist, cu Camille Chamoun, 
președintele Partidului Național Li
beral, și cu reprezentantul Ligii 
Arabe, ■ Hassan Sabri El Kholy. In 
cursul acestor convorbiri au fost exa
minate — după cum relatează agen
ția U.P.I. — modalitățile de aplicare 
în practică a deciziilor de la Riad și 
Cairo privind rolul forțelor arabe de 
supraveghere în Liban. Camille Cha
moun, liderul Partidului Național Li
beral, a declarat presei că „forțele 
arabe nu vor întîrzia să sosească". 
El a precizat că în compunerea „for
țelor arabe de descurajare", care, 
potrivit hotăririlor de la Riad, ur
mează să totalizeze 30 000 de mili
tari, vor intra cei 20 000—22 000 de 
soldați sirieni și „căștile verzi", re
unind 2 300 de militari prezenți în 
Liban, cărora li se vor adăuga alți 
3 000—4.000 de soldați care vor sosi 
dil),.cîteț'a țări arabe care au con
simțit să trimită trupe.

Primul obiectiv al „căștilor verzi" 
ar fi redeschiderea șoselei internațio
nale Beirut-Damasc într-o regiune 
controlată de forțele conservatoare. 
Acestea nu și-au definit însă pînă 
acum poziția în ceea ce privește 
intrarea forțelor arabe de descu
rajare în regiunea pe care o contro
lează — a subliniat Bechir Gemayel, 
comandantul Falangelor libaneze. 
Din surse ale grupărilor conservatoa
re se anunță că aceste grupări sînt 
dispuse să accepte doar prezența în 
zonele ocupate de ele a unei brigăzi 
siriene, alături de unitățile armatei 
libaneze rămase în zonă, conduse de 
generalul Hanna Said, comandant 
suprem al trupelor de uscat.

Pe de altă parte se anunță că in 
timpul nopții de joi spre vineri car
tierele rezidențiale ale Beirutului au 
fost supuse unor noi bombardamente 
intense.

Un militar sudanez din cadrul for
țelor arabe de pace în Liban, aflat 
într-un post de observație, a fost 
ucis joi de focuri de armă provenind 
din sectorul estic al Beirutului în
dreptate spre linia frontului.

In cursul zilei de vineri, focuri de 
armă și explozii sporadice de obuze 
au fost semnalate de-a lungul liniei 
din Beirut care separă părțile afla
te în conflict. Activitatea militară a 
fost insă redusă în comparație .. eu 
ziua precedentă, — precizează agen
ția Reutdr.

Primii miniștri ai Polo
niei și Cehoslovacieiau dis- 
cutat probleme ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale în diferite domenii 
de activitate, se spune în comunica
tul privind vizita lui Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului federal 
al R.S. Cehoslovace, la Varșovia. In 
cadrul discuțiilor au fost abordate, 
de asemenea, probleme ale situației 
internaționale actuale, acordîndu-se 
o atenție deosebită problemelor de
zarmării și asigurării realizării tutu
ror prevederilor Actului final al 
Conferinței de la Helsinki.

negocierilorReluarea
greco—turce. La Ambasada grea
că din Berna au fost reluate, vineri, 
convorbirile dintre Grecia și Turcia 
asupra problemelor legate de demar
carea platoului continental al Mării 
Egee. Prima rundă a acestor nego
cieri a avut loc în 1975, iar a doua 
la 19 și 20 iunie a.c.

Convorbiri iugoslavo-bri-

In marea sală „Medicis" din 
Paris, prof. univ. Dinu C. Giu- 
rescu a conferențiat pe tema : 
„Etape fundamentale in istoria 
poporului român" In asistență 
se aflau Alain Poher, președin
tele Senatului francez, Lucien 
Gautier, președintele grupului 
senatorial de prietenie Franța- 
România, Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța-România, membri ai 
Academiei franceze, senatori, 
deputați, alte personalități.

*
„«Rapsodia Română» ne-a cu

cerit" — sini cuvintele miilor de 
cetățeni care au urmărit specta
colele date de ansamblul „Rap
sodia Română", aflat intr-un tur
neu în Marea Britanie. La Lon
dra sau la Portsmouth, la Black
burn sau la Brighton, la Croy
don sau Aylesbury, artiștii ro
mâni au fost aplaudați la scenă 
deschisă. O „artă care dovedește 
vitalitatea poporului român" — 
a declarat primarul din Dorking.

Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, l-a primit 
joi după-amiază la Palatul Elysee pe 
fostul prim-ministru francez Jacques 
Chirac. Purtătorul de cuvînt al Pre
ședinției republicii a declarat că nu 
se dă publicității nici un comunicat 
cu privire la această întrevedere.

Un ordin de arestare * 
fost emis de autoritățile din Puerto 
Limon (Costa Rica) împotriva lide
rilor celor patru mii de muncitori fe
roviari de la întreprinderea „Ferrp- 
carril al Atlantico", aflați în grevă 
de șase zile.

GENEVA

Lucrările Conferinței în problema rhodesiană 
au fost aminate

tanice. In comunicatul cu privire
la vizita ministrului de externe bri
tanic. Anthony Crosland, in Iugosla
via se arată că acesta a avut con
vorbiri cu Miloș Minici in legătură 
cu dezvoltarea, în continuare, a re
lațiilor iugoslavo-britanice și unele 
probleme ale situației economice și 
politice internaționale. S-a reafirmat 
necesitatea aplicării întru totul a pre
vederilor Actului final de la Helsinki,

Reuniune consacrată lup

Săptămînalul teoretic al P. C. 
Italian, „RINASCITA", se bu
cură de o tot mai mare popu
laritate, ajungînd în prezent la 
100 000 exemplare. în ultimii 
cinci ani, numărul abonaților săi 
permanenți s-a dublat. Obser
vatorii vieții politice italiene 
relevă că această creștere a 
popularității săptămînalului re
flectă creșterea influenței și au
torității de care se bucură P.C.I. 
în rîndul populației.

GENEVA — Conferința de la Ge
neva în problema rhodesiană a fost 
amînată vineri pe termen nedeter
minat, fără a se fi realizat vreun acord 
asupra datei proclamării indepen
denței Rhodesiei — a declarat am
basadorul britanic Ivor Richard la 
sfîrșitul celei de-a treia ședințe ple
nare oficiale desfășurate timp de 
două ore la Palatul Națiunilor.

Liderii delegațiilor mișcărilor de 
eliberare au respins propunerea bri
tanică privind acordarea indepen
denței la 1 martie 1978, menținîn- 
du-și punctul de vedere în legătură 
cu dobîndirea independenței Rhode

siei, implicit preluarea puterii de 
către majoritatea de culoare, în ter
men de 12 luni. Propunerea britanică 
a fost respinsă și de delegația gu
vernului rasist de la Salisbury, care 
insistă ca independența să nu fie 
acordată înainte de minimum 24 de 
luni.

Ivor Richard își va continua în zi
lele următoare consultările bilaterale 
cu cei patru lideri — J. Nkomo, R. 
Mugabe, A. Muzorewa, N. Sithole — 
ai delegațiilor reprezentînd populația 
de culoare majoritară, precum și cu 
delegația guvernului minoritar rasist 
al lui I. Smith.

tei antidrog. La Marsilia au în

SPANIA

Revendicări formulate de Platforma
Organizațiilor Democrate

Premiul „Lomonosov".Pen* 
tru prima oară în Uniunea Sovietică 
s-a acordat premiul „Lomonosov" 
pentru realizarea unui ciclu de lu
crări de modelare a proceselor la 
instalațiile Tokamak, cercetătorilor 
de la Universitatea din Moscova — 
Iuri Dnestrovski. Dimitri Kostorqa- 
rov și Aleksandr Popov. Instalația 
Tokamak permite efectuarea de cer
cetări privind dirijarea reacțiilor ter
monucleare.

Numire. Pre?edin.tele s.u.a., 
Gerald Ford, l-a numit pe John 
Knebel în funcția de ministru al a-

ceput lucrările Comitetului intergu- 
vernamental americano—canadiano— 
francez pentru lupta împotriva tra
ficului cu narcotice, consacrate pu
nerii la punct a unor noi modalități 
pentru prevenirea și reprimarea dis
tribuirii și consumului de droguri, în 
special de heroină.

Accident aerian. Un avion 
indonezian cu 38 de pasageri la 
bord a explodat în momentul în 
care urma să aterizeze, joi, la Ban- 
jermasin, 26 pasageri și-au pierdut 
viața, nouă au fost răniți și trei, de
clarați dispăruți. Și-au pierdut viața, 
de asemenea, pilotul și copilotul.

Vorbind la deschiderea celei de-a treia conferințe a Fondului O.N.U. 
pentru copii (UNICEF), secretarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a relevat aportul major al UNICEF la lupta dusă pentru pro
tejarea copiilor de efectele/sărăciei și de boli, precum și la dezvoltarea 
asigurărilor sociale in numeroase țări ale lumii. In prezent, secții ale 
UNICEF iși desfășoară activitatea în peste 100 de țări în curs de dez
voltare. Acum, a spus Kurt Waldheim, cind aproape 100 milioane 
de copii trăiesc în condiții mizere și de permanentă subnutriție, cind 
peste jumătate din totalul copiilor de vîrstă școlară nu au posibilitatea 
de a merge la școală, UNICEF are datoria de a-și amplifica eforturile 
pentru înfăptuirea obiectivelor sale nobile.

MADRID. — Comisia permanentă 
a Platformei Organizațiilor Democra
tice din Spania (P.O.D.), care gru
pează reprezentanți a șase organizații 
unitare și 12 ai Coordonării Demo
cratice, a adoptat, în cadrul unei re
uniuni desfășurate la Las Palmas, o 
serie de documente ce urmează să fie 
supuse celorlalte organisme ale plat
formei. Măsurile se referă, între al
tele, la legalizarea partidelor politi
ce, acordarea dreptului ca exilații să 
se poată întoarce in Spania, dizolva
rea „Tribunalului ordinii publice", 
suprimarea aparatului politico-admi- 
nistrativ al Mișcării naționale (parti
dul franchist). „Orice referendum ce 
ar fi organizat înainte ca aceste con
diții să fie îndeplinite va fi respins 
de către Platformă" — precizează 
un comunicat dat publicității. Tot
odată. Comisia permanentă a Plat
formei se pronunță în favoarea unui 
guvern democrat, care să garanteze 
autenticitatea alegerilor.

Pe de altă parte, Comisia perma
nentă a P.O.D. și-a exprimat solida
ritatea cu chemarea la greva gene
rală. lansată pentru data de 12 no
iembrie de către organizațiile sindi
cale, și protestul împotriva arestări
lor ale căror victime au fost condu
cători ai stîngii.

★
Un căpitan al gărzii civile spaniole 

care a refuzat să ordone dispersarea 
unei manifestații desfășurate la To- 
losa, in Țara Bascilor, a fost condam
nat vineri la închisoare, fiind învi
nuit de „neascultare a ordinelor su
periorilor". Participanții la demon
strație, membri ai forțelor de opozi
ție din Tara Bascilor, cereau auto
rităților să acorde amnistia generală. 
In semn de solidaritate cu căpitanul 
Luis Alonso Valles, primarul si Con
siliul municipal din Tolosa au demi
sionat.

MOSCOVA. — In zilele de 3—5 
noiembrie, la Moscova a avut loc o 
întîlnire a reprezentanților organiza
țiilor de tineret din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și R. S. 
Vietnam. Uniunea Tineretului Comu
nist din țara noastră a fost repre
zentată de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

Participanții la reuniune au efec
tuat un schimb de informații și de 
experiență cu privire la activitatea 
organizațiilor de tineret în îndepli
nirea hotăririlor congreselor partide
lor comuniste și muncitorești din ță
rile respective și pentru educarea 
prin muncă a tineretului în condi
țiile revoluției tehnico-științifice. Au

făcut, de asemenea, un schimb 
de informații asupra unor probleme 
actuale de interes comun ale mișcă
rii internaționale de tineret, ale pre
gătirii tineretului din țările lor în 
vederea celui de-al XI-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților 
care va avea loc in Cuba.

*
Vineri, conducătorii delegațiilor 

participante au fost primiți de L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. Cu acest prilej, L. I. Brej
nev a rugat să se transmită, din 
partea C.C. al P.C.U.S., Biroului Po
litic și a sa personal un salut căl
duros secretarilor generali și primi
lor secretari ai partidelor comuniste 
și muncitorești din țările respective.

VARȘOVIA

Dezvoltarea prestărilor 
de servicii pentru populație

La Varșovia a avut loc o ședință 
a Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
Prezidiului C.C. al Partidului Demo
crat din Polonia și Prezidiului gu
vernului, in cadrul căreia a fost dez
bătut programul național de dezvol
tare a prestărilor de servicii pentru 
populație în perioada 1977—1980. Pro
gramul prevede o dublare a prestă
rilor de servicii în această perioadă, 
precum și îmbunătățirea lor calita
tivă.

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
PARTIDULUI MUNCII 

DIN ALBANIA
La Tirana au continuat lucrările 

Congresului al VII-lea al Partidului 
Muncii din Albania. în cadrul ordi
nii de zi aprobate de congres, Meh- * 
met Shehu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al partidului, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania, a prezentat Directivele Con
gresului al VII-lea al Partidului 
Muncii din Albania privind cel de-al 
șaselea plan cincinal de dezvoltare a 
economiei și culturii R. P. Albania.

LONDRA

Implicațiile unui scrutin parțial
Joi au avut loc in 

Marea Britanie alegeri 
parțiale pentru com
pletarea a trei locuri 
vacante în Camera co
munelor. Rezultatele 
au fost așteptate cu 
deosebit interes, avînd 
în vedere echilibrul de 
forțe existent în prin
cipala cameră a Par
lamentului britanic,. 
Partidul laburist, de 
guvernămînt, își puse
se mari speranțe în a- 
ceste alegeri, vizînd 
să-și asigure o majo
ritate absolută în Ca
mera comunelor, Vi
neri dimineața a deve
nit însă cunoscut că 
două din mandate au 
fost cucerite de conser
vatori și numai unul a

revenit laburiștilor. în 
acest fel, Partidul la
burist va avea în Ca
mera comunelor 312 
mandate (cu unul mai 
puțin), iar partidele de 
opoziție vor întruni 
laolaltă 315. Dacă se 
are în vedere faptul că 
patru deputați ai opo
ziției votează de obicei 
alături de laburiști, a- 
tunci se poate spune 
că guvernul își păs
trează majoritatea ab
solută, dar cu un sin
gur vot. Viabilitatea a- 
cestei majorități va fi 
pusă la încercare luni, 
cînd în Camera comu
nelor se va discuta ho- 
tărîrea cabinetului de 
a introduce procedura 
„ghilotinei", pentru a

reduce timpul destinat 
dezbaterilor asupra a 
cinci proiecte de lege 
importante, blocate de 
opoziția conservatoare 
in Camera lorzilor.

In legătură cu rezul
tatele votului de joi, 
primul ministru James 
Callaghan a declarat 
că este „hotărît să 
continue programul re
dresării naționale", în 
ciuda acestui „eșec 
temporar". La rîndul 
său, liderul Partidului 
conservator, Margaret 
Thatcher, a subliniat 
că partidul său „va in
sista pentru ținerea u- 
nor noi alegeri gene
rale înainte de ter
men".

N. PLOPEANU

Mai trebuie ca și vislașii 
să fie de acord...

„Toți ne aflăm în 
aceeași barcă!" Iată o 
expresie tot mai frec
vent întilnită in presa 
și radioul unor țări oc
cidentale, cu intenția 
de a sugera că actuala 
criză economică ar a- 
fecta, în egală măsură, 
atît pe cei ce se află 
la „cirma navei" capi
taliste, adică patrona
tul, cit și pe „vislași", 
cu alte cuvinte ma
sele muncitoare; de 
aici necesitatea ca 
„vislașii" să accepte 
noi și noi sacrificii, in 
numele „interesului 
comun".

Numai că „în aceeași 
barcă", în care ar 
domni „interesul co
mun", poverile sint 
departe de a fi „re
partizate comun". Zeci 
de milioane de oameni 
ai muncii simt aceasta 
in viața lor cotidiană. 
Șomajul a atins în pre
zent in principalele 
țări capitaliste un ni
vel nemaiîntîlnit în 
ultimele patru dece
nii : peste 18 milioane 
de persoane. Inflația, 
care se menține la cote 
ridicate, a determinat o 
vertiginoasă creștere a 
costului vieții, ceea ce 
afectează, in primul

rind, pe cei cu venituri 
fixe. Conform datelor 
statistice, venitul real 
al populației din prin
cipalele șapte țări ca
pitaliste — S.U.A., Ja
ponia, Canada, Anglia, 
R.F.G., Franța, Italia 
— în 1974—1975 s-a 
redus cu 1,5 la sută. 
„In loc de salarii mă
rite plătim alocații 
pentru șomeri" — sus
țin exponenții mono
polurilor. Este adevă
rat, unele alocații — 
modeste șt numai 
pentru o perioadă 
de citeva luni — se 
plătesc, dar sursa lor 
nu o constituie profi
turile, ci bugetul de 
stat, alimentat, in cea 
mai mare parte, cu a- 
jutorul impozitelor, 
suportate, în covîrși- 
toare proporție, tot de 
către oamenii muncii, 
in cursul anului tre
cut, impozitele directe 
au crescut cu 34 la 
sută în Anglia, cu 27 
la sută în Italia, cu 
12,5 la sută în Franța. 
Desigur, impozite plă
tesc și firmele mono
poliste, numai că pon
derea acestora este cit 
se poate de scăzută. 
Datele Confederației 
Generale a Muncii din

Franța arată că anul 
trecut partea compa
niilor industriale din 
această țară a repre
zentat 12,8 la sută din 
totalul impozitelor, iar 
la începutul anului cu
rent acest procentaj a 
scăzut și mai. mult. La 
acestea se adaugă e- 
vaziunile fiscale. In 
Italia, de pildă, arată 
săptămînalul „Pano
rama", statul pierde 
anual, ca urmare a 
sustragerii de la im
puneri a diferitelor în
treprinderi, suma de 
9 000 miliarde de lire, 
echivalentă cu defici
tul anual al comerțu
lui exterior al țării.

Faptele — încăpățî
nate — atestă că 
greul înfruntării valu
rilor zbuciumate ale 
crizei economice revi
ne tot „vîslașilor". Lu
cru pe care ei îl simt 
din plin. Mișcarea gre
vistă din țările occi
dentale, acțiunile re
vendicative tot mai 
frecvente și mai cu
prinzătoare dovedesc 
că masele populare în
țeleg din ce în ce mai 
bine rolul ce li se re
zervă „în aceeași bar
că".

AI. CAMPEANU

• EXPORT DE APĂ. 
Noua Zeelandă va începe livra
rea primelor cantități de apă 
potabilă din lacul Manapouri 
către Bahrein. In toridul emi
rat, apa va fi pusă in vînzare 
în pachete de hîrtie cerată cu 
capacitatea de un litru. Se pre
conizează exportul apei de Ma
napouri în Bahrein, Kuweit și 
Emiratele Arabe Unite. Au fost 
construite nave cu comparti
mente speciale, ce vor putea 
transporta într-o singură cursă 
cîte 18 tone de apă.

• EPILOGUL: O 
BAIE IN OCEAN. Incer- 
cările de a survola Atlanticul 
în balon s-au încheiat foarte a- 
desea — cînd aerostatul nu s-a 
prăbușit pe uscat, curind după

decolare — cu o baie în ocean. 
Totuși, un progres s-a înregis
trat și în acest domeniu. Ame
ricanul Donaldson, eroul primei 
tentative (6 octombrie 1873), 
abia a apucat să vadă oceanul 
și a și făcut cunoștință cu apele 
lui. Compatriotul său, Ed Yost, 
ultimul temerar din această 
specie (aventura lui a avut loc 
de curînd), a rămas însă în aer 
106 ore, deci peste patru zile și 
patru nopți. El a „amerizat" în 
apropierea Insulelor Azore, la 
1 250 km de destinație (după ce 
a parcurs o distanță de circa 
patru ori mai mare). Intr-un 
fel a bătut un record, deși s-a 
spus că o asemenea traversare 
a Atlanticului ar echivala — 
prin riscul ei, socotit de unii 
absurd — cu escaladarea Hima- 
layei in... papuci.

• CARACTERUL IN
FLUENȚEAZĂ 
SĂNĂTĂȚII ? In

STAREA
urmă cu a-

proape 30 de ani, în Statele 
Unite a fost inițiat un test pe 
1 337 subiecți (pe atunci stu- 
denți în medicină), ale cărui 
concluzii au fost date publici
tății zilele acestea. Testul ur
mărea să elucideze dacă există
o legătură între caracterul omu
lui și apariția, în perioada ma
turității, a anumitor maladii, 
îndeosebi a infarctului miocar
dic și cancerului. Autorii testu
lui relevă că 148 din subiecții 
cercetați suferă de aceste boli. 
Cei care au făcut infarct 
aveau în tinerețe stări de
presive, manifestări furtunoase 
ale emoțiilor. Cei care au can
cer erau în tinerețe oameni li
niștiți, reținuți, iar în copilărie
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agreau singurătatea și nu erau 
prea apropiați față de părinții 
lor. Aceste date sînt însă con
testate de anumiți specialiști, 
care socotesc investigația insu
ficient de concludentă.

• „PESCARI" FĂRĂ 
PERMIS. Mamifere pașnice, 
focile care trăiesc pe coastele 
Islandei au fost ferite de cam
paniile de exterminare, cu efec
te dezastruoase în alte regiuni 
ale globului. Insularii se min- 
dresc chiar cu faptul că în zo
nele de litoral ale Islandei nu
mărul acestor animale a cres
cut continuu. Se presupune 
insă că cele circa 40 000 de e-

xemplare care trăiesc pe insulă 
și în preajma acesteia consumă 
aproximativ o sută de mii tone de 
pește, cantitate echivalentă cu 
cea pescuită de o mare flotilă 
de pescadoare în decurs de un 
an. Dacă aceste cifre — ce ur
mează a fi verificate în cadrul 
unor studii aprofundate — se 
vor confirma, scriu ziarele din 
Reykjavik, autoritățile islandeze 
vor fi nevoite să ia măsuri 
restrictive împotriva acestor 
„pescari" păgubitori.

• TRANSPLANT... DE 
CLĂDIRI. Edificiul casei de 
cultură din raionul Nova Ves, 
Ostrava, care cîntărește 1 200

tone, a fost mutat la o distanță 
de circa 100 m față de amplasa
mentul inițial. Specialiști cehi 
s-au folosit de grinzi și un sis
tem hidraulic în scopul ridică
rii, așezării și deplasării imobi
lului pe șine. In curînd va fi 
mutată o școală din raionul res
pectiv. Strămutarea acestor clă
diri a fost impusă de recon
struirea bulevardului Gottwald, 
care leagă partea veche cu noul 
microraion Ostrava-Poruba. Po
trivit calculelor, dacă cele două 
imobile ar fi fost demolate și 
reconstruite, operațiunea ar fi 
costat 10 milioane de coroane.

• UN SPĂRGĂTOR 
PUȚIN OBIȘNUIT. In tat*  
unui tribunal din Paris a com
părut în aceste zile, după 0 de
tenție de mai multe luni, di
rectorul general al unei impor

tante societăți de aparatură 
electronică, un oarecare Jacques 
Flandin. Capul de acuzare : or
ganizarea a trei spargeri, dintre 
care două în localuri ale socie
tăților concurente, iar a treia — 
în localurile... propriei sale so
cietăți. In cel de-al treilea caz 
nu a fost greu de stabilit că 
„hoțul de păgubaș" urmărea 
încasarea unei despăgubiri din 
partea societății de asigurări.

• SATELIT METEO
ROLOGIC NIPON. In 
curînd, Japonia va lansa primul 
său satelit geostaționar, menit 
să urmărească fenomenele me
teorologice din Pacificul occi
dental, Asia de sud-est și Aus
tralia. Satelitul, „ancorat" la 
35 900 km altitudine, are misiu
nea de a observa modul de dis
tribuire a norilor, atît ziua cît

și noaptea, de a măsura tempe
raturile de la suprafața solului, 
mării și în zonele de deasupra 
norilor, de a recepționa infor
mații de la bordul navelor, de 
pe balize și insule îndepărtate 
și a le retransmite la o stație de 
pe Pămînt.

• CIMPANZEUL-SE- 
ISMOGRAF. Cimpanzeii ar 
putea fi folosiți în prevederea 
seismelor — aceasta este con
cluzia unui colocviu desfășurat 
la Universitatea din Stanford 
(S.U.A.). Observații îndelungate 
au arătat că cimpanzeii devin 
deosebit de agitați in fazele pre
mergătoare producerii cutre
murelor de pămînt. Cercetătorii 
au recomandat instalarea de 
cimpanzei de-a lungul faliilor 
unde se produc seisme și stu
dierea reacțiilor lor.
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