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Sub tonduterea partidului - 
spre noi succese in făurirea 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate
„Participarea activă, conștientă a tuturor oamenilor muncii 

la luarea hotărîrilor și la activitatea de înfăptuire a lor ne dă 
garanția deplină că Programul adoptat de Congresul a Xl-lea 
va fi înfăptuit neabătut, că țara noastră va parcurge într-un timp 
mai scurt drumul spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, 
spre ridicarea bunăstării, a fericirii întregii națiuni11.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Ieri au fost reluate în plen

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în spiritul hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului, al orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării economice, creșterea 
mai susținută a venitului național și ridicarea, pe această bază, a bunăstării întregului popor, 
înaltul for legislativ al țării dezbate:
• PROIECTUL DE LEGE PENTRU ADOPTAREA PLANULUI NATIONAL UNIC DE DEZVOL

TARE ECONOMICO-SOCIALĂ PE ANUL 1978
• PROIECTUL DE LEGE PENTRU ADOPTAREA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1978

Joi dimineața au fost reluate în plen lucrările sesiunii a Vl-a a celei de-a VII-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au salutat cu îndelungi și puternice aplauze sosirea în rotonda Marii Adunării Naționale, în lojile oficiale, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășului Manea Mănescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășilor Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas, Ion loniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec.în sală se aflau, de asemenea, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.La lucrările sesiunii sînt prezenți numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații ob

ștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Lucrările înaltului for legislativ al tării noastre au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Pe ordinea de zi a sesiunii, adoptată în unanimitate de deputați, se află :1. Proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978 ;2. Proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1978 ;3. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Trecindu-se la ordinea de zi, tovarășul Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat, din împuternicirea guvernului, proiectul de Lege pentru adop

tarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978, iar tovarășul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, a expus proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1978.în continuare, din însărcinarea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, tovarășul Gheorghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a prezentat co- raportul la cele două proiecte de legi.Tovarășul Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară, a prezentat apoi raportul comisiilor perRELATAREA LUCRĂRILOR
în paginile II—III

manente ale Marii Adunări Naționale, care au examinat și avizat proiectele de lege pentru adoptarea planului și bugetului pe anul 1978.S-a trecut apoi la dezbaterea generală asupra celor două proiecte de lege.Au luat cuvîntul deputății Constantin Matei, Adrian Stoica, Eleonora Cojocaru, Neculai Agachi, Gheorghe Iga, Toader Bendriș. Carol Fiilop. Ștefan Mocuța, Ștefan Gheorghiță, loan Avram, Mihai Petla, Paul Nagy, Valeriu Momanu, Cristina Popescu, Petre Blajovici, Caro! Dina, Mihail Florescu, Elena Floareș, Ghebrghe Ciolănescu, Suza- na Gâdea, Dionisie Balint. •Lucrările sesiunii continuă.

La împlinirea a trei ani de la Congresul al Xl-lea al P.C.R. apare mai limpede ca oricînd însemnătatea istorică a marelui forum care a stabilit, prin adoptarea Programului partidului, linia strategică generală pentru Întreaga perioadă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, concretizînd totodată obiectivele dezvoltării economico-sociale a țării pentru noul cincinal 1976—1980.Aniversarea are loc la numai cîteva zile de la alegerile pentru consiliile populare, amplă consultare de masă, în care întregul popor și-a dat votul candidaților Frontului Unității Socialiste. întrucit platforma politică a candidaților Frontului Unității Socialiste a constituit-o Programul partidului adoptat la Congres, rezultatul alegerilor a oglindit în mod elocvent deplina adeziune a maselor celor mai largi la politica partidului, coeziunea întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, uniți in gind și în faptă, în voința de a transpune integral in viață hotăririle Congresului al Xl-lea.Acest fapt își sporește și mai mult semnificația în împrejurările in care apropișta Conferință Națională a P.C.R.. eveniment de o deosebită importanță în viața partidului și a întregii țări, va analiza activitatea desfășurată în răstimpul celor trei ani ce au trecut de la Congres, va aprecia rezultatele obținute și va trasa jaloanele ridicării la un nivel superior a activității în toate domeniile vieții economico-sociale.Incontestabil, se poate afirma că perioada care a trecut de la Congres a confirmat pe deplin realismul și justețea politicii partidului ; înfăptuirea hotărîrilor Congresului a devenit cauza scumpă a întregului popor.în mod deosebit se cuvine relevată vasta activitate desfășurată de întregul partid, de conducerea sa, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru transpunerea integrală în viață a hotărîrilor adoptate. Contribuția esențială adusă la elaborarea, ca și la înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xl-lea face ca numele tovarășului Nicolae Ceaușescu să fie indisolubil legat de tot ceea ce s-a înfăptuit, de toate marile realizări din perioada care a trecut de la Congres, ca și din întreg răstimpul ultimului deceniu.Bilanțul bogat al succeselor acestor ani înscrie, înainte de toate, importantele progrese realizate în dezvoltarea forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a noii orînduiri. Sub impulsul hotărîrilor Congresului a fost încheiat cu succes planul pe ultimul an și odată cu aceasta întregul cincinal anterior — îndeplinit, după cum se știe, înainte de termen, tocmai în felul acesta devenind posibilă includerea în noul cincinal, la majoritatea indicatorilor principali, a unor prevederi net superioare nivelului preconizat prin Directivele Congresului. Rezultatele remarcabile din primii doi ani ai cincinalului arată că șl a- ceste sarcini sporite sînt nu 

numai îndeplinite, dar și depășite. Prin înfăptuirea politicii de amplasare armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul național, in perioada care a trecut de la Congres incă 6 județe au trecut ștacheta celor 10 miliarde lei la producția industrială, stabilite ca nivel minim cu trei ani în urmă. Tocmai pe baza rezultatelor obținute pînă acum a putut fi elaborat Programul suplimentar de dezvoltare a economiei naționale, ce va fi supus dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a partidului, potrivit căruia urmează să se realizeze în actualul cincinal o producție suplimentară in valoare de 130,3 miliarde lei.Evident, aceste succese remarcabile nu pot estompa faptul că există încă mari rezerve nevalorificate, că mai persistă deficiențe in activitatea economică, ceea ce impune o și mai puternică încordare a eforturilor in 
Trei ani de la 

Congresul al Xl-lea al P. C. R.
direcția creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, sporirii eficienței întregii activități economice.întreaga perioadă care a trecut de la Congres a relevat din plin că unul din obiectiveje fundamentale care au polarizat atenția și eforturile partidului, țelul suprem al întregii sale activități ii constituie ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Și în acest domeniu, prevederile Congresului al Xl-lea au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite. în condițiile creșterii suplimentare a producției și a venitului național a putut fi adoptat — din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu — Programul sporirii mal accentuate a retribuției și a altor venituri ale populației, care asigură creșterea cu 30 la sută a retribuției reale a oamenilor muncii din toate sectoarele economiei naționale, precum și a veniturilor reale ale țăranilor cooperatori — considerabil mai mult decît se stabilise la Congresul al Xl-lea. O dată mai mult se dovedește că tot ceea ce se proiectează și se înfăptuiește în țara noastră slujește îmbunătățirii continue a condițiilor de trai ale poporului.Cu neabătută consecvență s-a acționat pentru transpunerea în viață a orientării Congresului al Xl-lea privind adincirea democrației socialiste, perfecționarea organizării și conducerii vieții economico-sociale, ca o necesitate obiectivă a punerii in valoare a avantajelor și superiorității societății socialiste. Preocuparea pentru participarea tot mai activă a oamenilor muncii la luarea deciziilor în unitățile economice, ca și a celor ce privesc dezvoltarea de ansamblu a țării, și-a găsit expresie în perfecționările aduse structurii și modului de funcționare a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, în in- stituționalizarea unor congrese organizate pe domenii mari ale vieții 

economico-sociale, în crearea unor organisme de conducere cu caracter permanent — Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul Național al Agriculturii, Camera Legislativă a consiliilor populare. Toate a- cestea au marcat noi etape în procesul de adîncire a democrației socialiste, au creat condițiile manifestării plenare a poporului ca stăpîn al destinelor sale, făuritor al propriului viitor.După cum se știe, Congresul al Xl-lea, pornind de la însemnătatea pe care o acordă partidul formării omului -nou, ca factor primordial al edificării noii orînduiri, a jalonat orientări fundamentale pentru întreaga activitate politico-ideologică și cultural- educativă, a adoptat Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, considerat parte integrantă a Programului partidului. Perioada care a trecut de la Congres reliefează perseverența, intensitatea cu care s-a acționat pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru generalizarea la scara întregii societăți a trăsăturilor moralei noi, organele și organizațiile de partid, toți factorii educativi dobindind un instrument deosebit de prețios în activitatea lor prin Programul de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Congresului al Xl-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative. Prin încheierea procesului de reorganizare și așezare pe o bază nouă a invățămîntului de toate gradele s-a creat cadrul optim pentru integrarea sa organică cu cercetarea științifică și producția. Au fost luate măsuri pentru sporirea rolului factorilor obștești în activitatea educativă, ceea ce, desigur, nu micșorează răspunderile ce revin organelor de stat în apărarea cu fermitate a legalității socialiste. Patrimoniul culturii naționale s-a Îmbogățit cu noi opere de valoare, pătrunse de patos revoluționar; de spirit militant. Prima ediție a Festivalului național „Cîntarea României" a scos în evidență inepuizabila forță de creație artistică a poporului, a dat un puternic impuls activității cultural-artistice, participării maselor largi la făurirea artei noi, socialiste.Retrospectiva perioadei care a trecut de la Congresul al Xl-lea al P.C.R. prilejuiește confirmarea grăitoare a justeței politicii externe a P.C.R., a aprecierilor și concluziilor sale asupra evoluției vieții internaționale. Tocmai prin activitatea intensă depusă de partidul și statul nostru pentru înfăptuirea orientărilor Congresului au cunoscut o amplă dezvoltare relațiile României cu toate țările socialiste, s-a intensificat colaborarea multilaterală cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, s-a extins cooperarea pe multiple planuri cu toate statele, indiferent de orînduire socială. De o tot mai largă recunoaștere se bucură pe arena mondială principiile deplinei e- galități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale,
(Continuare în pag. a V-a)
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Cu luni și luni in urmă, sosisem, intr-o după-amia- 
ză. la Întreprinderea de construcții și reparații de na
ve și utilaje din Tulcea. Intr-un birou, singurul des
chis la ora aceea, i-am intîlnit pe inginerul Radu Io
nel, inginerul-șef al întreprinderii, și pe tînărul me
canic Ion Venin. S-au oprit stinjeniți din discuția pe 
care o aveau și m-au privit de parcă ar fi vrut să-mi 
spună : „Ce doriți ? Doar programul s-a terminat !“ 
Tovarășul inginer, pe care-l căutam, mi-a vorbit poli
ticos (poate, totuși, cu puțin regret că l-am intrerupt, 
că-i răpesc un timp planificat pentru altceva, in afara 
orelor de program și a problemelor de producție, timp 
rezervat oamenilor, tovarășilor săi de muncă). „Termi
nați dumneavoastră mai intii. Am să aștept, dacă nu 
vă stînjenesc..." i-am răspuns. „Nu ne stinjeniți, dar 
durează...".

Și a durat cîteva ore. Ion Venin a rezolvat cu aju
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torul inginerului Radu Ionel cîteva probleme de fi
zică, și-a clarificat alte citeva noțiuni teoretice, totul 
fără grabă, cu schițe frumos colorate, cu calcule făcute 
după formule complicate. „Vezi, ii spunea inginerul ti- 
nărului muncitor, acum treizeci de ani, cînd eu eram 
ca tine, muncitor la Brașov, n-am trecut niciodată pra
gul inginerului-șef, nici măcar pentru probleme de pro
ducție, d-apoi să-i mai cer să mă ajute...". „Chiar așa, 
tovarășe inginer !“, răspundea rizind și parcă fără 
in serios cele auzite Ion Venin. Iar lucrau, iar 
spuneau cite o vorbă glumeață, ca să-și mai 
crețească frunțile și să mai alunge oboseala. In
șit, inginerul i-a spus : „Dacă-ți pică așa ceva la ad
mitere. te declar de pe acum student".

Am asistat la discuție medltind la generosul 
exemplu de întrajutorare tovărășească. Era să spun 
întrajutorare dezinteresată. Dar nu. Interese existau. 
Al inginerului de a stimula creșterea tinerilor mun
citori din întreprindere. Al tinărului, de a-și desă- 
virși pregătirea pentru viață, de a urca hotărit trep
tele cunoașterii.

Intimplarea ar fi rămas poate uitată dacă... dacă 
recent nu s-ar fi petrecut ceva 
lor doi. Muncitorul 
Politehnica din Iași, 
mit directorul unei 
putut să nu pun in 
de acum. Atit!

să ia 
mai 
des- 
sfir-
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nou in 
Ion Venin a devenit 
Inginerul Radu Ionel 
întreprinderi tulcene,
legătură faptul de atunci cu cele

viafa ce- 
student la 
a fost nu- 
Și n-am

E. MIHAILESCU
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Mi se pare util de reținut mai intii o distanță: București —Alexandria 79 kilometri, dintre care 20 de autostradă. Cu mașina,. distanța se parcurge intr-o oră. Cu trenul, din pricina o- colișurilor, în trei ore. Pină de curind, locuitorii orașului Alexandria aveau sentimentul că se află la foarte mare distanță de o- rașul-capitală, de un centru industrial și cultural in plină înflorire. Nu era vorba, evident, de distanța in kilometri, ci de statutul de tîrgușor uitat al Alexandriei, de lipsa unor relații de colaborare în diverse sectoare de activitate. Bucureștenii treceau prin Alexandria in drum spre alte localități, sau se opreau la neamuri. Cei din Alexandria veneau la București pentru cumpărături. Am străbătut Alexandria și împrejurimile sale de curind. Două constatări se impun: a) aici s-a trăit greu, a fost o viață apăsătoare — dovadă, vechile străzi, fără canalizare, cu căsuțe înghesuite, jupuite, amărite; b) noul oraș Alexandria, in parte construit, va fi, peste un număr de ani, nu prea mulți, unul dintre cele mai plăcute și mai confortabile din țară. 11 văd și ca o zonă turistică de interes. Veți spune: dar este un oraș de cimpie, fără diversitatea formelor de relief. Ambiția, fantezia, marele efort pentru modernizarea o- rașului, dovedit de către toți locuitorii prin orele de muncă

patriotică au găsit și vor găsi in continuare soluții pentru a impune Alexandria atenției tuturor. Noua împărțire administrativă, cind orașul a devenit capitala județului Teleorman, a marcat începutul. Pină la acea dată, aici existau o moară, cîteva mici ateliere, două coope-

unități economice, dintre care 10 de interes național. Cu privire la unele dintre aceste unități, aparținînd tehnicii de virf, poate ar fi nimerită următoarea precizare : și de inte
res internațional. întreprinderea de rulmenți și-a dobindit faima încă de la început ; azi rulmen-

ferite, iar numărul celor dornici să și le însușească este impresionant. A fost învinsă, printre altele, vechea mentalitate că femeile trebuie să stea acasă, să vadă de copii și de mîncare. Alexandria se min- drește azi cu mii de muncitori de nădejde. Un loc de muncă
„Mai treceți 

prin Alexandria;
aveți ce vedea“

rative agricole de producție — și tot aici se ținea un tîrg de vite și de cereale — „unde veneau oameni de departe. din Argeș, din Rîmnicu Vîlcea, chiar și de la Sibiu" — și cam atit. An de comparație se ia, aici, anul 1968. Iată un tabel edificator: în 1968, locuitori: 22 500; in1975 (deci, după numai 7 ani) — 40 000 ; în 1980 se va ajunge la 50 000. Numărul oamenilor muncii din intreprinderi: în 1968 — 3 700; în 1975 —24 500. Producția globală industrială în 1968 — 379 milioane; in 1976 — 3 miliarde; în 1980 — 5.6 miliarde. în perioada ’71-’75 au fost create aici 14

ții de Alexandria se exportă în peste 40 de țări — printre a- cestea numărîndu-se și țările superindus- trializate. De renume se bucură și întreprinderea de panouri și pupitre electrice, cea de accesorii și a- parate tehnice, filatura etc. Cum era și firesc, industrializarea a determinat prefaceri de structură nu numai in peisajul orașului, in urbanistică, ci șl în felul de a gîndi și acționa al oameni- ior: dublarea populației in mai puțin de 10 ani a impus aici un detașament muncitoresc in plin proces de formare. A fost deschis drumul spre meseriile cele mai di-

pentru soție — solicită bărbații după numai cîteva zile de lucru într-o întreprindere și locuri de muncă se găsesc și se vor găsi și mai multe în viitorul apropiat. Copiii sînt îndrumați spre școli tehnice, iar în orele de practică se străduiesc, alături de părinți, să învețe producția, să dea producție. Nu se poate vorbi despre noul oraș Alexandria și despre oamenii lui in afara acestor date. Am spune că aici viața, sub toate aspectele ei îmbucurătoare, a înregistrat un salt uluitor — dacă nu am cunoaște și alte multe orașe ale țării trecînd prin aceleași prefaceri, înre-

gistrînd, în timp scurt, același salt — să pomenim doar Tîrgoviș- te, Slobozia, Miercurea Ciuc...Așa cum se prezintă acum, orașul este un vast șantier. în anii din urmă s-au construit aici 5 000 a- partamente, blocuri de4- 5-7 etaje. Orașul se profilează cochet, a- trăgător, cu artere largi, drepte, străjuite de copaci tineri. Zonele verzi pătrund peste tot, fiecare metru pătrat este pus în valoare. Străzi în construcție, altele în demolare, fosta stradă centrală — închisă, căsuțele de-aici au suferit mult de pe urma seismului din 4 martie, programul de sistematizare prevede aici planuri moderne. Pe strada centrală (principala, Corso) e- rau înghesuite foarte multe magazine — e- dilii s-au îngrijit să le transfere in alte zone, cu statut provizoriu, pină vor fi date în folosință blocurile cu spații comerciale la parter. Spațiul existent este folosit la maximum și cu folos. Aprovizionarea (piețe, magazine) este bună și foarte bună. Și iată, la parterul unui bloc nou s-a deschis, de curind, în cadrul complexului comercial, un „Bar femina". Parcă îți vine să te-n- trebi: un asemenea bar la Alexandria, în condițiile existente ?5- a dovedit necesar, e mare bătaie pe locuri
Nicolae Ț1C

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Succese ale minerilorMinerii din bazinele carbonifere ale județului Gorj desfășoară acțiuni complexe pentru materializarea indicațiilor și a recomandărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru întreprinse în județ în acest an, acțiuni ce vizează folosirea mai bună a utilajelor din dotare, creșterea randamentelor pe post, îmbunătățirea ritmicității la extracție și expediție. Colectivele exploată

rilor Lupoaia și Le- urda, de exemplu, au obținut în ultimele luni productivități fizice superioare prevederilor de plan, ceea ce le-a permis să îndeplinească planul pe primii doi ani din cincinal și să ridice ia cîte 70 000 tone cantitatea de lignit extrasă peste plan de la începutul anului. Formația condusă de Gheorghe Pigui și Mihai Radu, care în octombrie a înregistrat, la Lupoaia, cel de-al 12-lea record național

de tehnică minieră din istoria unității, reali- zind cu un complex mecanizat de fabricație românească o viteză de înaintare de 150 m, a extras în plus, de la începutul acestei luni, 35 000 tone lignit. La rîndul lor, minerii conduși de Dumitru Drondoie, de la Leurda, au extras peste plan 16 000 tone cărbune, iar cei din brigada coordonată de Ion Constantin, de la Roșiuța, au depășit planul cu peste 5 000 tone de cărbune. (A- gerpres).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 

la planul și bugetul de statProiectul planului de dezvoltare economico-socială pe anul 1978 conferă anului viitor calitatea de etapă hotărîtoare în accelerarea dinamismului nostru economic față de prevederile inițiale ale planului cincinal.Corespunzător obiectivelor de creștere mai accelerată și echilibrată a industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri, proiectul de plan, fundamentat pe un raport just între fondul de dezvoltare și fondul de consum, prevede un program de investiții care să asigure sporirea potențialului productiv al țării. Realizarea sarcinilor privind accelerarea ritmurilor de dezvoltare și modernizare a forțelor de producție asigură, în continuare, o repartizare mai justă a acestora pe teritoriu, determinînd o dezvoltare armonioasă, de înalt dinamism a tuturor zonelor și județelor țării.Accentuarea ritmurilor de creștere economică prevăzută de noul plan anual se reflectă într-o mai largă participare a țării noastre la schimbul internațional de valori, la afirmarea mai puternică pe piața mondială a rezultatelor muncii și inteligenței tehnice românești, concretizată in dezvoltarea mai rapidă a comerțului exterior comparativ cu producția materială.Din analiza proiectului de buget pe anul 1978, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale apreciază că propunerile, reflectînd potențialul de care dispune economia, asigură atragerea și folosirea rațională, eficientă a resurselor financiare ale țării, în scopul înfăptuirii integrale a obiectivelor înscrise în Planul național unic de dezvoltare economico-socială.
Din cuvîntul participantilor 

la dezbateriîn cuvîntul său, deputatul Qjjq- 
stantin Matei a spus: Consec' vența cu care conducerea partidului nostru acționează pentru traducerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea este puternic evidențiată și de proiectele planului și bugetului pe 1978. Regăsim și in prevederile pentru anul 1978 spiritul științific, revoluționar al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, grija sa deosebită ca în toate domeniile să fie folosite cît mai rațional și eficient resursele materiale și umane pentru progresul necontenit al patriei noastre, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Conferirea „Medaliei de aur a păcii" tovarășului Nicolae Ceaușescu — eveniment cu semnificații profunde atît pe plan național, cit și pe plan internațional — a spus vorbitorul — constituie pentru noi, argeșenii, ca de altfel pentru întregul nostru popor, un prilej de adîncă bucurie și mîndrie patriotică, reprezintă o nouă și remarcabilă recunoaștere internațională a activității și contribuției substanțiale a secretarului general al partidului, a României socialiste la afirmarea idealurilor de libertate și suveranitate națională, la respectarea dreptului sacru al națiunilor de a-și decide singure soarta, la soluționarea problemelor păcii și ale progresului social, la instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale.Vorbitorul a spus, în continuare : Județul Argeș urmează să realizeze în anul viitor o producție cu 15 la sută mai mare decît în anul 1977. Cea mai mare parte a acestei producții va fi 'obținută în ramurile de vîrf ale economiei județului : peste 32 la sută în industria constructoare de mașini și peste 34 la sută în industria chimică și de prelucrare a țițeiului.Planul pe anul viitor are ca bază realizările din anul acesta. De aceea, comitetul județean de partid acordă toată atenția realizării integrale a planului pe anul 1977. Pe 10 luni care au trecut din acest an, valoarea producției globale industriale realizate peste plan a fost de aproape 300 milioane lei.în încheiere, vorbitorul a arătat că, paralel cu pregătirea producției anului viitor, se vor lua măsurile ce se impun pentru anii 1979 și 1980, astfel încit să fie îndeplinit și depășit angajamentul luat de județ de a se obține suplimentar o producție de peste 2,3 miliarde lei.Deputatul Adrian Stoica ■ subliniat că înfăptuirea obiectivelor înscrise în proiectul planului pe 1978 mobilizează și energiile creatoare ale oamenilor muncii din domeniul petrochimiei, ei fiind hotărîți să contribuie tot mai mult la accentuarea dinamismului economiei naționale, la sporirea mai rapidă a producției și productivității muncii, la creșterea gradului de valorificare a resurselor de combustibili și de energie electrică, a resurselor secundare și deșeurilor, la reducerea costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale.Vorbitorul s-a referit apoi la realizările colectivelor din unitățile de rafinării și petrochimie, care au reușit să depășească planul cu peste 900 000 tone produse petroliere.Dezvoltarea cu prioritate a instalațiilor care realizează prelucrarea avansată a materiilor prime de bază, concomitent cu obținerea unor produse cu valoare economică ridicată, cum sînt masele plastice și cauciucul sintetic, vor permite dublarea gradului de chimizare a gazului metan și a fracțiilor petroliere, lichide și gazoase, țara noastră si- tuîndu-se în această privință înaintea unor țări puternic dezvoltate.în anul 1978, volumul producției globale la Centrala industrială de rafinării și petrochimie Ploiești va înregistra o creștere de peste 4 miliarde lei față de anul 1977, ceea ce va asigura un ritm mediu anual de creștere de 13,8 la sută.Proiectele legilor pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială și Bugetului de stat ale Republicii Socialiste România pe anul 1978, a spus în cuvîntul său deputata Eleonora Cojocaru, relevă, ca o trăsătură esențială, că orientările lor fundamentale se înscriu pe linia obiectivelor Congresului al XI-lea al partidului.

prezentat de deputatul ILIE ȘALAPADezbaterile din comisii au pus în evidență, ca o caracteristică importantă, atît a proiectului de plan, cit și a celui de buget, sarcinile și măsurile ce se prevăd pentru sporirea resurselor materiale și financiare destinate creșterii suplimentare a veniturilor oamenilor muncii de la orașe și sate, pentru îmbunătățirea mai accelerată a condițiilor de viață ale întregului popor, în conformitate cu programul adoptat de Plenara Comitetului Central al partidului din luna iunie 1977. Corespunzător acestora, proiectele de plan și buget pe 1978 prevăd fondurile necesare încheierii primei etape de majorare a retribuțiilor, pensiilor și a ajutoarelor pentru familiile cu copii. în strînsă corelare cu veniturile sporite obținute de oamenii muncii, sint prevăzute mărirea, diversificarea și perfecționarea în continuare a industriei bunurilor dp consum, cît și a serviciilor, adaptarea producției la cerințele populației.în concordanță cu dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, prevederile Bugetului de stat pe a- nul 1978 asigură un volum sporit de mijloace financiare, care se ridică la peste 63 miliarde lei, pentru dezvoltarea învățămîntului, asistenței sanitare și a altor activități social- culturale finanțate de stat în folosul populației.Prin orientarea și dimensionarea indicatorilor cuprinși în plan și buget, apare ca o cerință pusă în fața colectivelor de muncă ale fiecărei unități economico-sociale, fiecărei

De la tribuna Marii Adunări Naționale am cinstea să exprim mandatul ce mi-a fost încredințat, de a da o înaltă apreciere rolului determinant al președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea planului și a bugetului pe 1978, care, prin liniile lor hotărîtoare de concepție și fundamentare, poartă amprenta gindirii novatoare, revoluționare a secretarului general al partidului.în continuare, vorbitoarea s-a referit la sarcinile sporite ce revin în 1978 industriei Capitalei, care va avea de realizat un volum de producție mai mare cu 8,6 la sută față de acest an, prătînd că pentru înfăptuirea lț>r organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi, sub conducerea comitetului municipal, au acționat sistematic pentru soluționarea tuturor problemelor privind asigurarea bazei materiale și acoperirea cu contracte a producției, pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic și a calității produselor, a productivității muncii, mărirea producției la 1 000 lei fonduri fixe.După ce s-a referit la măsurile vizînd pregătirea în bune condiții a întregii activități de investiții, realizarea în anul viitor a unei producții suplimentare de aproape 6 miliarde lei, vorbitoarea a asigurat, în încheierea cuvîntului său, Marea A- dunare Națională, conducerea partidului și statului de hotărirea oamenilor muncii din Capitală de a munci cu abnegație pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, contribuind astfel la creșterea avuției naționale, a bunăstării materiale și spirituale a poporului.în cuvîntul său, deputatul ^]gcu* 
lai Agachi a spus: Prin proiec’ tul planului și bugetului pentru anul 1978 se asigură industriei metalurgice toate condițiile privind creșterea cantitativă și calitativă a producției de metal, corespunzător necesităților actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale în ansamblul său, și în special a ramurilor de vîrf.Mobilizați de criticile, indicațiile și măsurile stabilite de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom acționa ctt întreaga noastră capacitate pentru realizarea obiectivelor prevăzute prin plan. O sarcină de cea mai mare importanță și răspundere ce revine Ministerului Industriei Metalurgice pentru anul viitor vizează realizarea în cele mai bune condiții a amplului program de dezvoltare. Se poate afirma că planul de investiții din 1978, prin volumul și importanța obiectivelor pe care le cuprinde, este hotărîtor nu numai pentru producția din anul 1978, ci chiar pentru realizarea sarcinilor ce revin metalurgiei pe întregul cincinal. Față de importanța majoră a acestor sarcini, în spiritul și la indicația conducerii partidului, am acționat din timp pentru crearea condițiilor de realizare a planului de investiții pe anul 1978. în prezent sînt asigurate integral proiectele de execuție pentru utilajele prevăzute a se realiza în țară ; de asemenea, avem asigurate proiectele de execuție pentru construcții și montaj in proporție de peste 85 la sută, iar pină la sfîrșitul anului vom asigura practic întregul volum de proiecte.în continuare, deputatul s-a referit la atenția sporită pe care Ministerul Industriei Metalurgice o va acorda în anul viitor activității de cercetare-proiectare pentru rezolvarea sarcinilor privind introducerea și extinderea tehnologiilor noi și îmbunătățite, organizării mai eficace a producției și a muncii, întreținerii și exploatării în condiții de siguranță și funcționare continuă a utilajelor și instalațiilor, reducerii costurilor de producție materiale și totale, în principal pe baza micșorării consumurilor specifice, economisirii fiecărui kilogram de metal și creșterii gradului de recuperare a energiei rezultate din procesele de producție.încerc sentimente de mare emoție pentru cinstea ce mi s-a acordat de a adresa, la această sesiune, sincera și calda recunoștință a hunedoreni- lor față de conducătorul iubit al țării, cel mai stimat fiu al națiunii noastre socialiste, care nu precupețește nici o clipă pentru a face viața noastră mai frumoasă și mai prosperă, a spus deputatul Gheorghe Igu. Sincera și profunda dragoste pe care noi, mi

întreprinderi și instituții obligația instaurării unui înalt spirit de răspundere și simț gospodăresc în utilizarea fondurilor destinate finanțării obiectivelor economice și acțiunilor social- culturale, precum și a unei ordini și discipline severe în gospodărirea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare.Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară a analizat contul general de încheiere a e- xecuției Bugetului de stat pe anul 1976, constatînd realizarea unui excedent de 4 380 284 000 lei, precum și execuția bugetului Marii Adunări Naționale. Apreciind preocupările pentru folosirea cu grijă gospodărească a fondurilor pentru finanțarea acțiunilor și utilizarea conform destinațiilor planificate, comisia propune aprobarea lor de către Marea A- dunare Națională.în ședința comună de lucru a comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale s-a impus concluzia că, prin prevederile lor, atît proiectul legii planului, cît și proiectul legii bugetului pe anul 1978 formează cadrul optim pentru mobilizarea resurselor materiale și bănești, răspund pe deplin cerințelor de dezvoltare mai impetuoasă a economiei noastre, asigură înfăptuirea obiectivelor cuprinse în planul cincinal și a sarcinilor suplimentare stabilite de Plenara Comitetului Central din octombrie 1977. Comisiile permanente propun Marii Adunări Naționale a- doptarea lor în forma în care au fost prezentate.

nerii v-o purtăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, este dovedită și de rugămintea pe care v-am adresat-o recent de a intra în rîndurile puternicului detașament de mineri, în aleasa calitate de „miner de onoare". Minerii hunedoreni m-au împuternicit să exprim încă o dată, și de la tribuna Marii Adunări Naționale, mulțumirea și recunoștința lor fierbinte pentru acceptarea acestui înalt titlu muncitoresc.îndeplinind mandatul oamenilor muncii din întreprinderea minieră Barza — a spus in încheiere deputatul — doresc să exprim adînca recunoștință și gratitudine pentru măsurile întreprinse de conducerea partidului și statului pe linia asigurării condițiilor tot mai bune de trai prin creșterea retribuției, prin asigurarea unei mese gratuite pentru mineri, intensificarea construcției de noi locuințe, îmbunătățirea asistenței medicale și alte măsuri.Minerii, constructorii de mașini, oamenii muncii din orașul Brad vor face tot ceea ce depinde de ei pentru a da viață hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, sarcinilor desprinse din recenta vizită de lucru efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județul nostru, pentru înfăptuirea programului suplimentar de dezvoltare economică a României în acest cincinal, a hotărîrilor pe care le va adopta Conferința Națională a partidului nostru.Exprimîndu-și acordul deplin cu conținutul și prevederile documentelor supuse dezbaterii, deputatul 
Toader Bendris a spus în cu* vîntul său : Elaborate sub îndrumarea directă și cu contribuția decisivă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectele Planului național unic și al Bugetului pe anul 1978 pornesc de la nivelul atins în dezvoltarea economico-socială a țării, se întemeiază pe cunoașterea tot mai cuprinzătoare a acțiunii legilor obiective care guvernează dezvoltarea socială, iau în considerare tendințele principale ale revoluției tehnico-științifice și corelează judicios cerințele dezvoltării patriei cu posibilitățile de care dispunem.După ce s-a referit la orientările planului vizînd dezvoltarea echilibrată a forțelor de producție prin înfăptuirea unui vast program de investiții și creșterea potențialului cantitativ și calitativ al industriei, vorbitorul a spus : Cetățenii din circumscripția electorală nr. 4 Topli- ța, județul Harghita, pe care îi reprezint, tineri și vîrstnici, români, maghiari și de alte naționalități, văd in prevederile planului în profil teritorial grija pe care partidul, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați înfloririi multilaterale a acestui loc de țară și vă roagă să primiți sentimentele lor de înaltă recunoștință și adincă mulțumire, împreună cu încredințarea că își vor consacra cu entuziasm întreaga lor energie și pricepere înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce le revin.Noi, oamenii muncii din județul Satu Mare, români, maghiari și de alte naționalități, care acționăm într-o strînsă unitate in jurul partidului, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste, a spus deputatul caro| Fulop, am Primit cu deosebită însuflețire măsurile în legătură cu programul suplimentar de dezvoltare economică a României pe perioada 1976—1980, inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobate la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Sîntem bucuroși să putem raporta că, în asigurarea sporurilor suplimentare preconizate, industria județului Satu Mare pornește de la o depășire a sarcinilor la zi ale planului cincinal de aproape un miliard lei — rezultat obținut ca urmare a folosirii mai depline a capacităților de producție, a creșterii productivității muncii.în continuare, vorbitorul s-a referit la măsurile luate de colectivul întreprinderii „23 August" pentru sporirea și diversificarea producției de mașini casnice emailate. în acest context, deputatul a arătat că pină în 1980 vor fi înnoite și modernizate peste 40 la sută din produsele fabricate și va spori considerabil ponderea mașinilor electrice de gătit.Pentru îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor privind înnoirea produselor și tehnologiilor, domeniu în care, în ultima perioadă, în spiritul măsurilor indicate de conducerea partidului, s-a pus mai multă 

ordine și s-a dovedit un plus de exigență, deputatul a solicitat organele centrale de resort să ajute mai mult întreprinderile în soluționarea operativă a diferitelor avizări, pentru a scurta substanțial termenul de introducere in producția de serie a produselor noi sau modernizate.Oamenii muncii din județul Cluj, români, maghiari și de alte naționalități, a spus deputatul Șțgfan 
MOCUțU m'~au încredințat mandatul să dau din nou glas în Sfatul suprem al țării sentimentelor de legitimă mîndrie patriotică și profundă bucurie pe care ei le trăiesc, asemeni întregului popor, pentru înalta distincție conferită de Consiliul Mondial al Păcii tovarășului Nicolae Ceaușescu. Noi vedem în aceasta o elocventă recunoaștere la scara întregii planete a neobositei și multilateralei activități depuse de secretarul general al comuniștilor români în slujba bunei înțelegeri între popoarele lumii, a meritelor sale excepționale în promovarea păcii, colaborării și 'prieteniei între națiuni, a contribuției substanțiale a României la soluționarea problemelor cardinale ale lumii contemporane, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Prin grija conducerii partidului și statului, județul Cluj va beneficia de fonduri sporite de investiții, care vor ajunge la 5,7 miliarde lei, și care vor contribui la dezvoltarea mai rapidă a industriei.Vorbitorul a relevat preocupările organizațiilor de partid pentru valorificarea mai bună a materiilor prime, pentru economisirea combustibilului, energiei, materiilor și materialelor, folosirea mai eficientă a mijloacelor de muncă și creșterea producției și productivității muncii, pentru perfecționarea conducerii și organizării producției, pentru sporirea aportului cercetării științifice la promovarea progresului tehnic, înnoirea producției și creșterea continuă a eficienței economice.Folosesc acest prilej — a spus deputatul ștefan Gheorghiță — pentru a exprima sentimentele noastre de adîncă bucurie și justificată mîndrie patriotică pe care ni le-a produs conferirea „Medaliei de aur a păcii" tovarășului Nicolae Ceaușescu — act politic cu multiple semnificații, strălucită confirmare a justeței, realismului și eficienței politicii externe de pace și colaborare promovate de România socialistă.încercăm o îndreptățită mîndrie pentru faptul că partidul nostru a promovat și promovează cu consecvență metoda tratativelor politice pentru soluționarea diferendelor dintre state. Aceasta este, așa cum a a- rătat in nenumărate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poziție principială și constructivă, constantă și nedezmințită, în care se reflectă realismul politic, grija pentru destinele umanității. Țara noastră s-a pronunțat și se pronunță în mod consecvent pentru rezolvarea pașnică a problemelor Orientului Mijlociu a oricăror situații conflictuale, conform intereselor reale ale tuturor popoarelor, ale întregii omeniri.în perioada parcursă din actualul cincinal, oamenii muncii din toate sectoarele activității economice a județului Brăila au realizat o producție globală suplimentară în valoare de peste 700 milioane lei. Avem toate condițiile să realizăm, în actualul cincinal, un spor de producție însumînd 3,1 miliarde lei față de prevederile inițiale.Am înțeles bine indicațiile deosebit de prețioase date de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Conferința organizației municipale de nartid București privind reducerea consumurilor de energie electrică, combustibil și materie primă și sîntem pregătiți și hotărîți să facem totul pentru economisirea acestora și valorificarea lor superioară.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale — a spus deputatul 
Avraiîl — dobîndește semnificații deosebite prin faptul că iși desfășoară lucrările în condițiile în care întregul nostru popor depune eforturi susținute pentru a întimpina cu rezultate remarcabile Conferința Națională a partidului, eveniment de o mare însemnătate în viața politică, economică și socială a țării. Importantele proiecte de legi privind planul și bugetul de stat, aflate în dezbaterea sesiunii, reflectă cu pregnanță, prin prevederile lor realiste, mobilizatoare, potențialul ridicat la care a ajuns economia noastră socialistă, puternica ei dinamică, orientare imprimată cu neobosită energie, clarviziune și consecvență dezvoltării întregii noastre vieți economico-sociale de secretarul general al partidului nostru, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul s-a referit la succesele înregistrate de ramura construcțiilor de mașini, care va încheia anul 1977 cu o depășire însumînd peste 3 miliarde lei, în diversificarea producției și sporirea gradului de tehnicitate a acesteia, în creșterea într-un ritm mai susținut a eficienței activității economice ce se materializează printr-o sporire cu peste 10 la sută a productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale.Totodată, vorbitorul a relevat și existența unor neajunsuri și neîm- pliniri, care privesc respectarea riguroasă a obligațiilor contractuale, a disciplinei tehnologice, ritmul de asimilare a unor noi produse, cooperarea dintre unități, depășirea consumurilor prevăzute de materiale și energie.Corespunzător prevederilor planului național unic — a arătat vorbitorul — industria construcțiilor de mașini își va spori producția în 1978 cu 15,3 la sută față de realizările din acest an. Comparativ cu prevederile din planul cincinal, propunerile actuale de plan, incluzind și sarcinile ce derivă din Programul suplimentar de dezvoltare a economiei naționale, au în vedere o producție cu 6,5 miliarde lei mai mare decît cea stabilită inițial, un loc important în această creștere avîndu-1 subramurile care realizează echipamente pentru marile obiective : mecanica fină și optică, electronica, utilajele tehnologice pentru metalurgie, minerit, chimie, foraj și extracție.Referindu-se Ia prevederile planului vizînd creșterea producției vegetale și animale, a fondului de stat și extinderea bazei materiale a agriculturii, deputatul Mihai Petla a relevat sprijinul substanțial din partea partidului și statului de care s-a bucurat agricultura timișeană pentru dezvoltarea continuă a bazei 

tehnico-materiale, realizarea unui amplu program de îmbunătățiri funciare, construirea in ultimii ani a unor complexe industriale de creștere și îngrășare a animalelor și modernizarea fermelor existente, extinderea plantațiilor viticole și pomicole.în acest context, vorbitorul a evidențiat succesele obținute de C.A.P. Bacova, unitatea în care lucrează, precum și de celelalte unități agricole din județ în creșterea sistematică a producției agricole, în sporirea continuă a veniturilor bănești din muncă ale membrilor cooperatori.Grija partidului și statului nostru față de țăranii cooperatori — a spus vorbitorul — este oglindită și în măsurile de ordin social ; astfel, s-a trecut la prima etapă a majorării pensiilor, măsură de care în județul Timiș beneficiază peste 37 000 de .cooperatori pensionari, urmînd ca în etapa a II-a să se majoreze pensiile a încă 7 800 de persoane. Un număr mereu sporit de țărani cooperatori — respectiv peste 1 800 în anul 1976 și de peste 2 000 in acest an — au beneficiat de bilete de tratament în stațiunile balneo-climatice.în calitate de deputat, care lucrează într-un domeniu important al producției materiale, îmi exprim totala adeziune față de prevederile proiectelor de legi, care poartă amprenta gindirii cutezătoare și înțelepte, a spiritului novator al tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al poporului nostru pe drumul construcției socialiste, al bunăstării și fericirii.Clarviziunea, realismul politicii partidului nostru, caracterul ei puternic însuflețitor, a spus deputatul 
Paul Nagy, și_au găsit ° noua confirmare in strălucita victorie a Frontului Unității Socialiste în alegerile de la 20 noiembrie, dovadă e- locventă a voinței și abnegației cu cațe întregul popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este hotărît să făurească socialismul și comunismul pe pămintul României.Relevînd importanța prevederilor planului și bugetului de stat pe anul viitor, vorbitorul a spus: vom îmbunătăți activitatea noastră de organizare a întrecerii socialiste, ne vom ocupa mai activ și eficient de generalizarea inițiativelor și metodelor a- vansate de lucru.Vom acționa cu toată energia pentru ca sindicatele să-și aducă întreaga lor contribuție la dezvoltarea democrației muncitorești, vom face totul pentru ca activitatea consiliilor de control muncitoresc, adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi să asigure în fiecare colectiv acel climat de răspundere muncitorească pentru buna autogos- podărire a părții din avuția națională încredințată, pentru dezvoltarea ei de către oamenii muncii ca proprietari, producători și beneficiari a tot ce se realizează în țara noastră. Vorbitorul s-a referit apoi la contribuția sindicatelor la ridicarea conștiinței socialiste a maselor, la sarcinile ce le revin în vederea asigurării realizării planului în condițiile trecerii la săptămina de lucru redusă, relevînd că alocarea din bugetul de stat pe anul 1978 a peste 63 miliarde lei pentru finanțarea acțiunilor sociale constituie încă o expresie a preocupării statornice a conducerii partidului și statului pentru creșterea permanentă a nivelului de trai al poporului.Informez Marea Adunare Națională — a spus deputatul Valcriu 
Momanu ~ ca’ alaturi de întregul popor, și colectivul Combinatului de fire și fibre sintetice Săvinești se înscrie în acest an cu rezultate bune, obținînd, peste prevederile planului, o producție industrială în valoare de 250 milioane lei.Avem toate condițiile pentru ca planul întreprinderii noastre pe anul 1978, deși sporit față de acest an cu 13 la sută, să fie îndeplinit și depășit. Așa cum precizează proiectul planului pe anul viitor, un accent deosebit se va pune pe creșterea eficienței economice. In prezent, combinatul nostru dispune de o puternică și modernă bază materială. Pentru folosirea ei judicioasă, am întocmit un plan concret de îmbunătățire a indicilor de utilizare a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor, de reducere a cheltuielilor de producție, de diminuare a consumurilor specifice de materii prime, combustibil și energie și de creștere a productivității muncii.Sarcini importante ne revin anul viitor și în domeniul exportului, care va reprezenta peste 21 la sută din valoarea producției marfă a combinatului.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor tovarășilor mei de muncă, a tuturor alegătorilor pe care îi reprezint, să exprim profundele sentimente de bucurie și satisfacție pentru conferirea Medaliei de aur a păcii — cea mai înaltă distincție a Consiliului Mondial al Păcii — tovarășului Nicolae Ceaușescu. Această distincție, care constituie o elocventă recunoaștere a meritelor sale excepționale în promovarea păcii, colaborării și prieteniei între popoare, reprezintă, în același timp, o cinstire care se răsfringe asupra întregii țări, care ne onorează pe fiecare dintre noi.Doresc să subliniez — a spus deputata Cristina Popescu - că cele peste 6 000 de muncitoare de la întreprinderea de confecții Craiova, unde imi desfășor activitatea, întîmpină apropiata Conferință Națională a partidului cu rezultate bune în direcția folosirii intense a capacităților de producție, ceea ce iși găsește expresia sintetică în creșterea eficienței economice.în activitatea noastră avem în vedere că nu se poate vorbi de calitate fără o grijă permanentă pentru înnoirea, reproiectarea și diversificarea produselor și tehnologiilor de fabricație. Numai în acest an, colectivul nostru a asimilat 900 modele noi de confecții, a căror pondere in totalul producției marfă reprezintă peste 94 la sută.în contextul general al dezvoltării județului nostru, întreprinderii de confecții Craiova, a doua ca mărime din ramura industriei de confecții, îi revin sarcini deosebit de importante pentru anul 1978, producția industrială urmînd să crească cu peste 32 la sută față de aceea realizată la finele cincinalului anterior. Acest spor se va realiza în principal pe seama folosirii judicioase a tuturor capacităților existente, creșterii productivității muncii, organizării superioare a producției, perfecționării pregătirii profesionale și politice a harnicelor noastre femei, precum și prin găsirea altor soluții care să con

ducă la obținerea unei eficiente sporite.Deputatul pe(re BlajOVici s a referit, în cuvîntul său, la problemele agriculturii și industriei alimentare. El a arătat că, deși anul acesta au fost condiții mai puțin favorabile pentru unele culturi, totuși, ca urmare a eforturilor făcute de oamenii muncii din agricultură, producția agricolă este satisfăcătoare, ea asigu- rînd o aprovizionare corespunzătoare a populației cu produse agroalimen- tare, a industriei cu materii prime, creind și un disponibil pentru export.Vorbitorul a subliniat că rezultatele în agricultură ar fi putut fi mult mai bune, chiar și în acest an, dacă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, organele agricole județene, conducerile unităților agricole ar fi organizat mai bine munca, ar fi folosit la întreaga capacitate sistemele de irigații, s-ar fi preocupat mai îndeaproape de întărirea disciplinei și răspunderii in aplicarea corectă a tehnologiilor la toate culturile.Anul 1977 a însemnat și pentru industria alimentară un an mai bogat în realizări. Astfel, aprovizionarea populației cu bunuri alimentare a fost mai bună, a crescut gama sortimentală și s-au îmbunătățit calitatea și igiena produselor, a crescut preocuparea pentru a asigura populației o alimentație rațională și adecvată. Sigur, și în industria alimentară s-ar fi putut obține rezultate și mai bune dacă livrarea de materii prime s-ar fi făcut ritmic și in cantitățile planificate, dacă s-ar fi acordat mai multă atenție valorificării superioare și complete a acestora și s-ar fi urmărit aplicarea întocmai a programelor speciale aprobate pentru fiecare subramură.După ce a menționat că anul 1978 reprezintă și pentru agricultură și industria alimentară un an hotărîtor în realizarea prevederilor planului cincinal 1976—1980, vorbitorul a prezentat o serie de date semnificative privind creșterea producției vegetale și animale, mai buna aprovizionare a populației cu produse alimentare, în anul viitor.Pornind de la sarcinile ce revin întreprinderii „23 August" din Capitală în asigurarea necesarului de mașini și instalații pentru numeroase obiective industriale ce urmează a fi puse în funcțiune în anul viitor, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii — a spus deputatul 
Carol Dina — au acordat °aten- ție deosebită pregătirii condițiilor de realizare a sarcinilor de plan la toate pozițiile de utilaje tehnologice. In prezent sînt încheiate contractele pentru întreaga producție pe anul 1978 : s-a specificat și, parțial, s-a contractat baza materială, s-au stabilit programele de producție pe secții și ateliere.Pentru creșterea producției de utilaje tehnologice, pe actualele capacități, am organizat secții specializate de compresoare și prese, am introdus unele utilaje în secțiile cu fabricație de serie, am îmbunătățit pregătirea tehnologică a execuției, ceea ce ne-a permis realizarea, încă din acest an, a 6 000 tone utilaje în plus față, de perioada corespunzătoare a anului trecut.In continuare, vorbitorul a arătat că pentru creșterea producției de utilaje este necesar ca institutele de proiectare să asigure documentația de execuție la termenele prevăzute de lege, creîndu-se astfel condiții pentru o bună pregătire și executare a produselor, pentru respectarea cu strictețe a normelor de calitate, să restrîngă gama sortotipodimensiona- lă a laminatelor prevăzute în proiecte și să acționeze mai ferm pe linia tipizării utilajelor, subliniind, in același timp, atenția pe care organizațiile de partid din întreprindere o acordă îndeplinirii ritmice a planului de export, ridicării eficienței întregii activități economice, pregătirii temeinice a producției anului viitor.Sarcinile ce se desprind din proiectul de plan pentru sectorul nostru — creșterea cu 15,2 la sută in 1978 a volumului de producție față de realizările acestui an — a spus deputatul Mihail Florescu “ asigură dezvoltarea în continuare în ritmuri înalte a industriei chimice.Nivelul ridicat de eficiență a proceselor tehnologice ce vor fi puse în funcțiune — a relevat vorbitorul — precum și perfecționarea tehnologiilor existente, ridicarea gradului de mecanizare șl automatizare, introducerea tehnicii de calcul vor asigura o creștere a productivității muncii cu 11,6 la sută in anul viitor. Astfel, in anul 1978 se vor introduce în fabricație curentă 25 de noi tehnologii pe baza cărora se va obține o producție de circa 7 miliarde lei. La realizarea noilor tehnologii de înaltă e- ficiență economică, o contribuție importantă o are Institutul central de chimie, prin institutele sale de cercetare și proiectare.O latură importantă a activității de perfecționare a tehnologiilor o constituie preocuparea de reducere a consumurilor energetice, combustibile și termice, atenție deosebită acordîn- du-se recuperărilor de căldură și de gaze reziduale. Ne propunem ca la nivelul anului viitor să obținem pe aceste căi o economie de 3,8 milioane tone combustibil convențional.Pentru îndeplinirea sarcinilor de producție prevăzute în anul 1978 și în continuare în acest cincinal, preocuparea principală a ministerului o constituie crearea tuturor condițiilor de realizare integrală a planului a- nual de investiții, care va marca o creștere de 26,7 la sută, față de realizările preliminate din acest an, fiind — ca volum — mai mare decît realizările întregului cincinal 1966—1970 in acest domeniu.în contextul general al progresului întregii economii naționale, a spus deputata Elena Floareș, județul Bacău a cunoscut și cunoaște o amplă dezvoltare. In prezent se construiesc importante obiective ale industriei chimice și industriei constructoare de mașini, care vor permite crearea unui număr însemnat de noi locuri de muncă. Se obțin rezultate tot mai bune in agricultura județului, în toate celelalte domenii de activitate.Faptele care ilustrează politica partidului nostru privind creșterea continuă a nivelului de viață sînt deosebit de elocvente și în județul nostru. Odată cu creșterea retribuției și a celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fondurile sociale de consum pentru acest an sînt cu peste 12 la sută mai mari față de 1975.S-au îmbunătățit substanțial și condițiile de locuit. In acest an vom realiza 4 000 de apartamente, iar în 1978 peste 5 000 apartamente. Pentru realizarea acestui vast program al 

construcției de locuințe avem nevoie de însemnate cantități de panouri mari prefabricate. Solicităm de aceea sprijinul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții pentru livrarea la timp și în volumele stabilite a acestor panouri.Potrivit prevederilor planului pe anul 1978, județul Bacău, alături de toate județele țării, va cunoaște, în continuare, o puternică dezvoltare, urmînd să realizeze o producție globală industrială cu aproape 12 la sută mai mare față de realizările preliminate în acest an.Deputatul Gheorghe Ciolâ- 
neSCU a sublin*at ca dezbaterea, în forumul legislativ al țării, a planului și bugetului de stat pe anul 1978, are loc la numai cîteva zile de la votul dat de milioane de cetățeni ai patriei candidaților Frontului Unității Socialiste, oamenii muncii reafirmîn- du-și cu acest prilej adeziunea la Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.Relevînd. în continuare, sarcinile deosebite ce revin lucrătorilor și specialiștilor din unitățile agricole de stat, vorbitorul a spus : Noi, cei care ne desfășurăm activitatea in zona ia- lomițeană a Bărăganului, mecanizatori și specialiști din I.A.S. și S.M.A., alături de cooperatori, sîntem con- știenți că dispunem de pămint fertil, pe care avem obligația să-l cultivăm după toate regulile științei agricole, să-l facem să rodească tot mai îmbelșugat. Considerăm că rezultatele de pînă acum demonstrează cu argumentul faptelor temeinicia politicii partidului și statului nostru de dezvoltare a agriculturii pe baze socialiste.S-a arătat apoi că pentru realizarea și depășirea planului pe anul 1978 a fost întocmit un program de acțiuni concrete, s-au luat măsurile ce se impun. Ele vizează terminarea grabnică a arăturilor de toamnă, stabilirea elementelor tehnologice specifice fiecărei culturi agricole, mecanizarea largă a lucrărilor în zootehnie, mărirea productivității muncii, pregătirea forței de muncă calificate.Vorbitorul a subliniat că atît u- nitățile de cercetare, cît și industria constructoare de mașini trebuie să aducă îmbunătățirile corespunzătoare combinelor de recoltat porumb și să asigure calitatea unor piese și an- samble necesare funcționării normale a mașinilor și înlăturarea pierderilor de recoltă, precum și a utilajelor de recoltat furaje, să facă mai mult pentru înzestrarea tehnică a a- griculturii.Deputata Suzana Gâdea,abor- dînd, în cuvîntul său, aspecte esențiale ale dezvoltării învățămîntului, a spus : în consens cu obiectivele evoluției economice și sociale a țării, cu modernizarea structurii producției, cu ridicarea potențialului tehnico-material, cu utilizarea superioară a resurselor, școlii de toate gradele îi revine sarcina de a pregăti temeinic forța de muncă necesară, capabilă să se integreze eficient in activitatea socială utilă la nivelul cerințelor actuale și viitoare ale fiecărui domeniu. Astfel, pentru anul 1978 învățămîntul va asigura producției materiale și altor ramuri de activitate aproape 300 000 absolvenți ai liceului, școlilor profesionale și de maiștri, precum și peste 10 000 de ingineri și subingineri. Noua orientare a procesului de învățămînt, care constituie temelia pregătirii noilor generații, a educării lor prin muncă și pentru muncă, și-a găsit expresia în perfecționarea structurilor învățămîntului liceal și profesional, a nomenclatorului de profile și specializări din învățămintul superior.Vorbitoarea s-a referit apoi la ansamblul de măsuri menit să asigure mai buna organizare a instruirii practice a elevilor și studenților ; pregătirea studenților în profile largi, în așa fel incit, după absolvire, ei să aibă capacitatea de a se adapta rapid la schimbările care survin in producția materială, în procesele tehnologice, în activitatea socială ; integrarea tot mai strînsă a învățămîntului superior cu producția și cercetarea ; condițiile tot mai bune pentru pregătirea și educarea tinerelor generații.Subliniind că toate cadrele didactice, întreg tineretul din școli și facultăți au primit cu legitimă mîndrie conferirea „Medaliei de aur a păcii" tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitoarea a arătat că acest eveniment cu multiple semnificații îi va însufleți în activitatea lor, în ridicarea valențelor formative ale întregului proces de învățămînt, în intensificarea educației patriotice a tinerilor.în cuvîntul său, deputatul
Sie Balidt a su'^'n‘a*- responsabilitățile sporite ce revin Uniunii Tineretului Comunist în direcția realizării integrale a sarcinilor economice, formării și educării tineretului in spiritul exigenței față de muncă. Ca tînăr comunist — a spus el — care lucrez în conducerea organizației revoluționare de tineret, înțeleg pe deplin că acțiunile în sprijinul producției întreprinse în rîndul tineretului trebuie amplificate, că trebuie să acordăm o atenție sporită laturilor calitative ale producției, creșterii răspunderii tinerilor față de calitatea produselor, realizării acestora cu cheltuieli materiale și financiare cit mai reduse, sporirii necontenite a productivității.Reafirmînd deplina adeziune a întregului tineret al patriei la politica externă a partidului și statului nostru, vorbitorul a spus : Este o datorie de conștiință să dăm expresie sentimentelor de profundă satisfacție, de înaltă mîndrie patriotică, pentru faptul că secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, celui mai iubit și stimat fiu al țării, i-a fost conferită „Medalia de aur a păcii". Aceasta constituie o recunoaștere a ceea ce noi știm cu toții, și anume că tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptător neînfricat pentru realizarea aspirațiilor și năzuințelor fundamentale ale națiunii noastre socialiste, prin vasta activitate desfășurată pe plan internațional, este o personalitate eminentă a vieții contemporane, recunoscută unanim în lumea de azi.întregul nostru tineret susține în mod activ cerința promovării în viața internațională a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, excluderii folosirii forței și amenințării cu forța, ale stimei și respectului reciproc, care stau la baza întregii activități internaționale a partidului și statului nostru și au fost subliniate în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu.



SClNTEIA — vineri 25 noiembrie 1977 PAGINA 3

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea Planului național unic Coraportul Consiliului Suprem
de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978Vâ rog să-mi permiteți să prezint, din însărcinarea guvernului, proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978.Elaborat în concordanță cu obiectivele și sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea, proiectul de plan pe anul 1978 are la bază prevederile cuprinse în planul cincinal, îmbunătățite potrivit programului suplimentar de dezvoltare a României pe perioada 1976—1980, aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 26—27 octombrie 1977.Consider de datoria mea să relev In fața dumneavoastră că elaborarea proiectului de plan s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele republicii, care a analizat în mai multe etape lucrările pe ansamblul economiei și pe fiecare minister, orientînd întreaga activitate în direcțiile care asigură folosirea intensivă a fondurilor fixe, valorificarea superioară a materiilor prime și resurselor energetice, reducerea cheltuielilor materiale și creșterea mai rapidă a productivității muncii, sporirea suplimentară a veniturilor populației.Proiectul de plan ține seama de realizările obținute în primii doi ani ai cincinalului. La chemarea conducerii partidului, clasa muncitoare, toți oamenii muncii, cu abnegație și eroism și-au încordat energiile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, cu toate greutățile provocate economiei naționale de cutremurul catastrofal din 4 martie. Producția industrială a crescut în anii 1976—1977 intr-un ritm mediu anual de 11,6 la sută, depășind cu peste 38 miliarde lei prevederile din cincinal. Creșterea pe baze sănătoase a economiei a făcut posibilă îmbunătățirea în continuare a condițiilor de trai al oamenilor muncii, încă din acest an, prin aplicarea programului de creștere mai accentuată a veniturilor populației, 3,7 milioane de oameni ai muncii primesc o retribuție majorată cu 15—19 la sută, iar pină la sfîrșitul anului viitor se va încheia prima etapă de sporire a veniturilor.Planul pe 1978 asigură creșteri mai accentuate la principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale, care se reflectă sintetic în sporirea venitului național cu 11—11,5 la sută față de 1977. Peste 80 la sută din sporul producției se va obține pe seama creșterii productivității muncii, iar prin reducerea costurilor de producție urmează să se asigure beneficii de circa 23 miliarde lei.Dezvoltarea rapidă a industriei — constantă fundamentală a politicii partidului nostru — va asigura o producție de aproape 822 miliarde lei, cu 10,6 la sută mai mult decît în 1977. Nivelul propus este superior cu a- proape 22 miliarde lei față de cel stabilit prin cincinal.Problema esențială a economiei noastre in anul viitor, ca și în perspectivă o constituie — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară — accentuarea eficienței fondurilor fixe și de utilizare a materiilor prime în toate ramurile de producție, astfel incît să obținem producții din ce în ce mai mari cu mijloacele pe care le avem in dotare, să creștem permanent rentabilitatea fiecărei unități. Se impune, așadar, să acționăm ferm pentru folosirea cu maximum de ran-

dament a mașinilor și utilajelor, atingerea in termene cit mai scurte a parametrilor proiectați, concomitent cu perfecționarea organizării producției ; toate întreprinderile.în mod deosebit este necesar să orientăm întreaga concepție de realizare a producției, acționînd pentru economisirea și reducerea consumurilor energetice în toate domeniile de activitate prin creșterea randamentelor de ardere și modernizarea instalațiilor mari consumatoare de energie, perfecționarea tehnologiilor de producție și a structurii acesteia, în anul viitor, întregul volum de activitate urmează să-1 realizăm practic cu aceleași cantități de resurse energetice care se folosesc în 1977.Planul pe anul 1978 pune un accent deosebit pe lărgirea bazei de materii prime, sporuri însemnate de producție fiind la huilă cocsificabilă, lignit și minereuri neferoase. Producția de energie electrică va a- junge la aproape 64.5 miliarde kWh, în condițiile creșterii mai accentuate a producției în termocentralele care funcționează pe cărbuni și intensificării măsurilor pentru folosirea mal bună a energiei.în siderurgie, producția de oțel va crește la peste 12 milioane tone, ur- mărindu-se valorificarea mai bună a metalului în laminate și produse metalurgice cu un grad avansat prelucrare.Pentru industria constructoare mașini, care ocupă un loc central strategia noastră economică, se prevede în continuare un ritm înalt de creștere — 15,3 la sută față de 1977. Ținîridu-se seama de posibilitățile de folosire mai bună a capacităților existente și de extinderea cooperării între unități, s-au stabilit niveluri superioare celor din cincinal la o serie de produse de înaltă tehnicitate, cum sînt : mașlni-unelte grele, utilaje tehnologice, produse ale industriei electronice și electrotehnice, produse ale industriei de mecanică fină și optică.în industria chimică, se propune creșterea producției cu 15,2 la sută față de anul în curs, sporuri mai mari urmînd să se realizeze în sectoarele producătoare de îngrășăminte chimice și antidăunători, mase plastice, cauciuc sintetic, produse chimice auxiliare și de mic tonaj. înfăptuirea acestor obiective reclamă aplicarea cu hotărîre a măsurilor stabilite pentru folosirea mai bună a capacităților existente și reducerea perioadei de atingere a parametrilor proiectați.în industria materialelor de construcții, cimentul va ajunge la 16.2 milioane tone, iar producția de prefabricate va crește cu 30 la sută față de 1977, asigurîndu-se cerințele programului suplimentar de investiții și de construcții de locuințe, în condițiile folosirii și extinderii noilor soluții constructive. în industria de exploatare și prelucrare a lemnului creșterea producției cu 6 Ia sută se bazează integral pe sporirea gradului de valorificare a resurselor, volumul de masă lemnoasă exploatată pentru scopuri industriale situîndu-se la nivelul stabilit în Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier.Tinind seama de cerințele populației, se prevede ca producția
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să crească, față de 8,0 la sută in industria ușoară și 9,1 la sută în industria alimentară, concomitent cu diversificarea gamei sortimentale și ridicarea la un nivel superior a calității produselor. Niveluri ridicate de producție s-au propus la țesături, tricotaje, încălțăminte, sticlărie de menaj, carne si preparate din carne, conserve, unt, brinzeturi ș.a. în planul producției industriale a fost elaborată o secțiune distinctă privind producția bunurilor de consum, care detaliază prevederile din programele speciale pentru producția și desfacerea produselor alimentare și nealimentare, aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. din 1 iulie 1976.Planul pe anul viitor asigură continuarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii și ține seama de orientările stabilite de conducere privind creșterea eficienței a- cestei ramuri, cit și de hotărîrile Congresului consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste care a avut loc in acest an.Producția de cereale va ajunge în anul 1978 la peste 23 milioane tone, avîndu-se în vedere folosirea intensivă a fondului funciar și extinderea culturilor duble la 1,6 milioane hectare; sporuri însemnate sînt propuse, de asemenea, la legumicultura și plante tehnice, precum și în sectorul zootehnic. Va fi extinsă în continuare baza materială a agriculturii, prin dotarea cu 13,2 mii tractoare, 3,9 mii combine autopropulsate pentru recoltat cereale, precum și cu alte mașini și utilaje agricole. Industria va livra agriculturii aproape 1.7 milioane tone îngrășăminte și circa 50 mii tone pesticide.Realizarea obiectivelor prevăzute impune să luăm măsuri ferme pentru folosirea rațională a pămîntului, exploatarea optimă a sistemelor de Irigații, satisfacerea necesarului de semințe și material săditor de mare productivitate, asigurarea producției de furaje necesare efectivelor sporite de animale, efectuarea muncilor a- gricole la timp și de bună calitate, pentru gospodărirea cu maximum de randament a potențialului agriculturii, care dispune de rezerve însemnate.Pe baza indicațiilor date de conducere, în proiectul de plan se acordă o mare atenție sarcinilor de cercetare științifică, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic. Se vor intensifica eforturile pentru asimilarea de noi mașini, utilaje, instalații și bunuri de con- sUih; o atenție deosebită acordîn- dti-șd diversificării și, modernizării echipamentelor energetice, mași- nilor-unelte grele și utilajelor necesare sectoarelor calde, echipamentelor electronice, utilajelor tehnologice pentru diferite ramuri ale producției materiale, mijloacelor de transport. în anul viitor, aproape 26 la sută din producția ramurilor industriei prelucrătoare se va realiza pe seama produselor noi și reproiec- tate, iar în industria constructoare de mașini ponderea acestor produse va ajunge la 45 la sută.Pentru înfăptuirea amplului program de investiții stabilit, in anul

1978 s-au alocat fonduri care însumează 212,5 miliarde lei, cu 16,8 la sută mai mult decît în acest an. Aproape 84 la sută din fondurile de destinate ramurilorinvestiții sînt producției materiale ; din totalul investițiilor, circa 56 la sută revin industriei și peste 11 la sută agriculturii. în anul viitor vor fi puse în funcțiune 665 capacități de producție mai importante.Pe baza sarcinilor cerea partidului, va năm energic pentru luțiilor constructive _________ .dernizarea tehnologiilor și utilajelor, utilizarea materialelor ușoare și ieftine, dotarea tuturor suprafețelor disponibile, astfel încît să se asigure o creștere substanțială a producției la o mie de lei fonduri fixe. O atenție deosebită este necesar să se acorde pregătirii documentațiilor, livrării utilajelor la termenele contractuale stabilite în concordanță cu graficele de eșalonare a execuției lucrărilor pe șantiere, realizării ritmice a lucrărilor de construcții și de montare a utilajelor in tot cursul anului, gospodăririi judicioase a materialelor, întăririi ordinii și disciplinei, introducerii metodelor avansate de organizare a muncii pe șantiere.Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale creează condițiile pentru participarea mai activă și cu eficiență sporită a României la schimburile comerciale externe și cooperarea internațională. Potrivit prevederilor planului, volumul comerțului exterior urmează să sporească cu 19,1 la sută față de anul în curs, depășind cu mult ritmurile de creștere ale producției industriale și venitului național.Este necesar să aplicăm măsurile stabilite pentru contractarea integra- . lă a expprtului și. importului la termene corespunzătoare desfășurării ritmice a activității, să acționăm mai intens pentru îmbunătățirea structurii sortimentale și calității producției destinate exportului, astfel încît aceasta să corespundă solicitărilor beneficiarilor externi. O atenție deosebită vom acorda utilizării raționale a fondurilor valutare alocate pentru importuri.Planul asigură baza materială și financiară pentru realizarea în bune condiții a tuturor acțiunilor de cooperare cu țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și cu alte țări.Prin prevederile sale, planul pe anul viitor orientează în mai mare măsură preocupările în direcția intensificării factorilor calitativi ai dezvoltării, obținerii unor indici superiori de eficiență în toate sectoarele de activitate.Propunerile de creștete a productivității muncii cu 9' la sută în industria republicană și 14 la sută in construcții-montaj țin seama de rezultatele acțiunilor întreprinse pentru identificarea unor posibilități suplimentare de folosire mai bună a forței de muncă, a mijloacelor tehnice din dotarea unităților economice. Ne revine sarcina să sprijinim mai direct întreprinderile pentru realizarea programelor de creștere a productivității muncii, a măsurilor stabilite pentru perfecționarea organizării producției și muncii, modernizarea tehnologiilor de fabricație, sporirea gradului de mecanizare și

date de condu- trebui să acțio- promovarea so- eficiente, mo

automatizare a producției, folosirea judicioasă a personalului muncitor, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Planul accentuează ritmul de reducere a costurilor de producție. în industrie, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă se prevăd să fie cu cel puțin 3,3 la sută mai mici decît în anul 1977, urmînd ca aproape 2/3 din economiile prevăzute să se obțină prin reducerea cheltuielilor materiale. în acest scop, va trebui să acționăm cu hotărîre pentru respectarea cu strictețe a programelor speciale de reducere a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor, combaterea oricărei forme de risipă, aplicarea unui regim sever de economii în toate sectoarele de activitate.Planul pe anul viitor asigură fondurile necesare pentru sporirea mai accentuată a veniturilor tuturor oamenilor muncii, în conformitate cu prevederile programului de creștere a retribuției și a altor venituri, a nivelului de trai al populației în cincinalul 1976—1980, program elaborat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, aprobat in luna iunie de plenara Comitetului Central al partidului nostru.La sfîrșitul anului viitor, retribuția medie lunară va ajunge la 2 060 lei, retribuția reală urmind să sporească cu 7,5 la sută față de anul în curs, creștere superioară celei prevăzute inițial în planul cincinal.în concordanță cu creșterea mai accentuată a veniturilor populației, desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist vor spori cu 10 la sută, iar volumul prestărilor de servicii către populație cu 15 la sută. Livrările de mărfuri pentru fondul pieței țin seama de prevederile programelor speciale aprobate pentru producția , și desfacerea bunurilor de consum. (Planul pe anul viitor asigură amplificarea programului construcției de locuințe, urmînd să fie date în folosință .206 mii apartamente și 13 mii garsoniere, cu 60 mii mai mult decît s-a prevăzut in cincinal. Se vor construi, totodată, peste 48,5 mii locuri în cămine pentru nefamiliști. Fonduri importante sînt prevăzute pentru lărgirea și modernizarea bazei materiale a învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății și asistenței sociale. Ținînd seama că în anul viitor va începe aplicarea măsurilor de reducere a săptămînii de lucru, vom lua toate măsurile pentru pregătirea temeinică a acestei acțiuni, îndeosebi pentru sporirea productivității muncii, pentru îndeplinirea integrală a tuturor sarcinilor de plan.. Anul . 1978 constituie o etapă deosebit de importantă pentru realizarea programului suplimentar de dezvoltare economică a țării în perioada 1976—1980. Prevederile planului reflectă dinamismul economiei noastre, justețea politicii partidului de dezvoltare în ritm rapid a forțelor de producție, factor hotărîtor al progresului multilateral și armonios al întregii societăți.Fiind întrunite toate condițiile pentru înfăptuirea prevederilor sale, vă rog să învestiți cu putere de lege proiectul Planului national unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978.
Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1978

Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea guvernului, să prezint spre dezbatere celui mal inalt forum legislativ al țării proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat al ^Republicii Socialiste România pe anul 1978. în proiectul bugetului de stat se reflectă, sub aspect financiar, obiectivele politicii Partidului Comunist Român, a statului nostru, sarcinile trasate de conducerea superioară, indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele republicii, pentru dezvoltarea economică mai accentuată, în condiții de eficiență sporită și de deplin echilibru general economic, pentru creșterea sistematică a nivelului de trai al întregului popor.Elaborat în strictă corelare cu indicatorii propuși prin planul de dezvoltare economică și socială a țării pentru anul viitor, proiectul bugetului de stat asigură resursele necesare finanțării vastului program de investiții, activității de cercetare și lărgirii producției, acțiunilor social-culturale și altor nevoi, în condițiile aplicării programului de creștere a retribuției și a altor venituri, a nivelului de trai al populației, elaborat din inițiativa și sub directa conducere a secretarului general al partidului. Eforturile făcute pentru majorarea retribuțiilor și pentru aplicarea celorlalte măsuri privind Îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale oamenilor muncii creează pentru toate colectivele din unitățile socialiste, pentru fiecare om al muncii înalta obligație civică de a lucra și mai bine, cu și mai multă responsabilitate, în vederea realizării exemplare și depășirii sarcinilor planificate pe anul viitor.Proiectul bugetului de stat pe anul 1978 prevede, atît la venituri, cît și la cheltuieli, suma de 318,5 miliarde lei. Cheltuielile cuprind și o rezervă bugetară de 3,5 miliarde lei, din care 311 milioane lei rezervă pusă la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului Rucurești.Prevederile bugetului pe anul viitor au avut în vedere și execuția bugetului pe anul 1977, care se prelimină a se încheia cu venituri de 282.3 miliarde lei și cheltuieli de 279,8 miliarde lei, reAiltînd un excedent bugetar de 2,5 miliarde lei. Execuția bugetului de stat pe 1977 reflectă eforturile susținute ale oamenilor muncii, succesele remarcabile obținute, sub conducerea partidului, în dezvoltarea economiei naționale, cu toate dificultățile provocate de seismul din 4 martie. A- ceste realizări au asigurat. în același timp, o evoluție normală a circulației bănești, care s-a menținut în tot cursul anului în limitele planificate.

Cea mai impor- Dre7entatătantă parte a re- pie*eniaTasurselor bugetare pe anul 1978 este destinată finanțării economiei naționale, în care scop s-au prevăzut peste 214 miliarde lei, reprezentind 67,3 la sută din total. Locul central in cadrul acestor cheltuieli îl ocupă alocațiile pentru finanțarea investițiilor, in sumă de aproape 124 miliarde lei.în vederea folosirii cu înaltă eficiență a fondurilor destinate pentru investiții este necesar ca toți factorii de răspundere din acest domeniu să acționeze ferm pentru asigurarea unei temeinice fundamentări a noilor obiective, pentru dimensionarea judicioasă și utilizarea cit mai rațională a resurselor materiale și bănești necesare. Organele financiar- bancare vor întări controlul privind realizarea integrală și la timp a resurselor financiare prevăzute, vor asigura finanțarea ritmică a lucrărilor, pe măsura realizărilor fizice, vor verifica sistematic punerea în funcțiune a noilor obiective la termen și atingerea cit mai grabnică a parametrilor tehnico-econo- mici proiectați.Pentru anul 1978 s-au asigurat, de asemenea, fondurile necesare dezvoltării producției și circulației mărfurilor in industrie, agricultură, construcții, transporturi, comerț, precum și în celelalte ramuri ale economiei, corespunzător sarcinilor sporite de plan.Sume importante sînt prevăzute în proiectul de buget pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, în anul 1978 urmind a se aloca in acest scop fonduri bugetare de peste 63 miliarde lei, revenind 9 mii lei în medie pe o familie.Pentru apărarea țării s-au prevăzut 12 miliarde lei, reprezentind 3,8 la sută din totalul cheltuielilor bugetului ; pentru organele puterii și administrației de stat, precum și pentru organele judecătorești și cele ale procuraturii s-au prevăzut 3,2 miliarde lei, adică 1 la sută din total.înfăptuirea programului de investiții, a celorlalte obiective și acțiuni economice prevăzute în planul național unic de dezvoltare economică și socială, realizarea acțiunilor social-culturale stabilite necesită crearea și mobilizarea unui volum deosebit de important de resurse financiare, realizarea și depășirea veniturilor prevăzute în buget și în planul fiecărei unități socialiste. Corespunzător structurii economiei naționale a României, majoritatea co- vîrșitoare a veniturilor bugetare provine de la aceste unități. Astfel, veniturile din vărsămintele și impozitul
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ministrul finanțelorpe beneficii ale unităților de stat, impozitul pe circulația mărfurilor și taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat însumează 179,4 miliarde lei.Beneficiile vor constitui și in anul 1978 resursa cea mai importantă a bugetului de stat, folosită pentru realizarea reproducției socialiste lărgite, creșterea pe această bază a avuției naționale. Totodată, o parte însemnată a beneficiilor va fi folosită la nivelul întreprinderilor și centralelor pentru finanțarea investițiilor, dezvoltarea producției și alte destinații prevăzute prin plan. Adăugîndu-se amortismentele și alte resurse, rezultă că fondurile proprii de dezvoltare economico-socială ale unităților economice se vor ridica la aproape 86 miliarde lei, fiind cu peste 11 miliarde lei, respectiv cu 15 la sută, mai mari decit în 1977.în acest fel se înfăptuiește principiul potrivit căruia unitățile economice trebuie să restituie societății fondurile care le-au fost avansate și, totodată, se traduc în viață indicațiile secretarului general al partidului cu privire la întărirea autogospodăririi, autoconducerii. A- ceasta necesită, în mod obiectiv, creșterea răspunderii organelor colective de conducere din fiecare întreprindere, a fiecărui om al muncii, în administrarea cu grijă de bun gospodar a mijloacelor materiale și bănești, întărirea gestiunii economice, asigurarea evidenței și controlului riguros asupra integrității și modului de folosire a acestor mijloace, accentuarea ordinii și disciplinei de plan, financiare și contractuale. Pentru întărirea gestiunii economice a întreprinderilor, este necesar să stabilim, în mai mare măsură, la nivelul fabricilor, uzinelor, secțiilor, șantierelor și altor subunități, indicatori fizici și valorici a căror realizare să fie urmărită și controlată permanent de consiliile oamenilor muncii, de organele tutelare ale u- nităților economice, de aparatul fi- nanciar-bancar.în vederea obținerii unui volum de beneficii cît mai ridicat, deci a unor resurse cît mai mari de dezvoltare economică și socială, se impune realizarea exemplară, de către fiecare întreprindere, a planului de producție fizică in volumul și sortimentele stabilite, depășirea sarcinilor de producție în condițiile asigurării desfacerii, obținerea unei producții și a unui beneficiu mereu

Totodată, va trebui să ne preocupăm permanent, la nivelul întreprinderilor, al secțiilor, de înfăptuirea întocmai a programelor de reducere a costurilor cu care obținem produsele, de creșterea rentabilității. Va trebui să ne îndreptăm atenția, în primul rînd, spre reducerea substanțială a cheltuielilor directe legate de consumul de energie electrică, combustibil, materii prime. Realizarea sarcinilor trasate de conducere în această privință prezintă, în condițiile contemporane, o importanță primordială pentru economisirea resurselor fizice, valorificarea lor superioară ; totodată, prezintă. însă importanță și din punct de vedere financiar, obținîndu-se pe această cale însemnate economii bănești, ce pot fi folosite pentru dezvoltarea mai accelerată a societății noastre, în al doilea rînd, va trebui să acționăm sistematic pentru reducerea costurilor indirecte — cheltuieli de regie ale secțiilor și ale întreprinderii, întrucît la o serie de unități acestea sint încă ridicate.Colectivele de conducere, organele tehnice și economice din întreprinderi și centrale trebuie să organizeze in mod exemplar activitatea de aprovizionare, de producție și de desfacere, să asigure respectarea normelor de stoc, a normativelor financiare, echilibrul permanent dintre încasări și plăți, evitind imobilizări de fonduri și cheltuieli neproductive care afectează rezultatele financiare, cum a fost cazul, în anul 1977, la o serie de întreprinderi din industria construcțiilor de mașini, industria ușoară, industria chimică, agricultură și alte sectoare.în condițiile revoluției tehnico- științifice contemporane, un rol sporit în obținerea unor venituri ale statului tot mai mari trebuie să-l dobindească ramura cercetării științifice. Este necesar să acționăm ferm pentru introducerea rezultatelor cercetării in producție, iar pe a- ceastă bază să obținem produse de calitate superioară, cu o eficiență economică ridicată.La creșterea sistematică a resurselor financiare o contribuție sporită trebuie să-și aducă și unitățile a- gricole socialiste, pentru a căror dezvoltare societatea noastră alocă fonduri însemnate. Pentru dezvoltarea și pentru realizarea sarcinilor de plan, unităților agricole cooperatiste statul le va accrda în anul 1978 sprijin financiar prin importante credite pe termen lung, mijlociu și scurt ; totodată, ele vor beneficia

de finanțarea nerambursabilă, de la buget, a unor acțiuni agrozooveteri- nare, de îmbunătățiri funciare și altele, în sumă de aproape 8 miliarde lei. Se impune deci ca unitățile cooperatiste să facă totul pentru realizarea unor producții mereu sporite, care să asigure creșterea veniturilor lor, întărirea potențialului lor economic, ridicarea continuă a bunăstării membrilor cooperatori, satisfacerea deplină și la timp a o- bligațiilor față de stat.Pentru realizarea integrală a planurilor de venituri trebuie să acționeze cu fermitate și organele locale ale puterii și administrației de stat. în anul 1978, veniturile proprii ale bugetelor locale vor însuma 24,4 miliarde lei, acoperind circa 50 la sută din volumul cheltuielilor planificate, în sumă totală de 49,6 miliarde lei. în completarea veniturilor proprii ale bugetelor locale s-a prevăzut alocarea de resurse din bugetul republican. în scopul realizării în cele mai bune condiții a sarcinilor și obiectivelor de dezvoltare economică și socială a unităților ad- ministrativ-teritoriale este necesar ca organele locale să ia măsuri pentru punerea deplină în valoare a rezervelor existente pe plan local în vederea sporirii veniturilor, precum și pentru efectuarea cheltuielilor cu multă răspundere, în spiritul respectării stricte a legilor și celorlalte acte normative și sub un control riguros. Ținind seama că o mare parte din cheltuielile pentru învăță- mînt, ocrotirea sănătății și alte acțiuni social-culturale se realizează prin bugetele locale, comitetelor e- xecutive ale consiliilor populare le revine îndatorirea de a veghea ca fiecare leu folosit în acest scop să producă un efect social cît mai ridicat.în conformitate cu prevederile Legii finanțelor, odată cu prezentarea proiectului bugetului de stat pe 1978, supun spre adoptare Marii Adunări Naționale și contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1976, care cuprinde la venituri 254,5 miliarde lei și la cheltuieli 250,1 miliarde lei, cu un excedent de 4,4 miliarde Iei.Conștienți de marea răspundere care ne revine, ne angajăm să acționăm cu toată fermitatea pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor planului și bugetului de stat pe anul 1978, să contribuim — după specificul muncii fiecăruia dintre noi — la efortul colectiv al întregului nostru popor, angajat plenar în dezvoltarea multilaterală a României socialiste.

al Dezvoltării Economice
și Sociale a României 

la proiectele de legi 
pentru adoptarea planului 

și bugetului de stat 
prezentat de tovarășul GHEORGHE OPREA, 

vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale a RomânieiVă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, să prezint Marii Adunări Naționale coraportul Consiliului Suprem referitor la proiectele de legi privind Planul național unic de dezvoltare economică și socială a țării și Bugetul de stat pe anul 1978.întreaga acțiune de elaborare și fundamentare a planului pe anul 1978, care corespunde integral orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea, s-a realizat sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele republicii noastre, care, cu o deosebită competență, spirit realist și profunzime, a asigurat concentrarea eforturilor materiale și umane în direcția obținerii unor înalte ritmuri de dezvoltare, creșterii eficienței economice, accentuării laturilor calitative în toate sectoarele de activitate, în vederea sporirii mai susținute a venitului național, a nivelului de trai al întregului popor.în determinarea și stabilirea prevederilor de plan pentru anul 1978 au fost încorporate indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntările ținute la Congresul agriculturii, la Congresul oamenilor muncii, la recenta Plenară a Comitetului Central, precum și sarcinile date eu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județe; de asemenea, prevederile de plan conțin îmbunătățirile aduse de către întreprinderi, organele locale de partid și de stat, de centralele industriale și de ministere, avînd ca bază rezultatele bune obținute în primii doi ani ai actualului cincinal.Consiliul Suprem apreciază că proiectul Planului național unic pe anul 1978, prin prevederile sale privind ritmurile de creștere a producției industriale și prioritățile acordate dezvoltării ramurilor de vîrf ale progresului tehnico-științific contemporan, asigură continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă a țării, modernizarea structurilor economiei naționale, dezvoltarea și lărgirea bazei tehnico-materiale a societății.Dimensionarea sarcinilor de dezvoltare a industriei, cu prioritate a ramurilor și subramurilor definitorii pentru o producție industrială modernă, se bazează pe folosirea intensivă a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor, pe utilizarea spațiilor disponibile, pe intensificarea valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, pe îmbunătățirea radicală a nivelului calitativ al producției.Doresc să subliniez că orientările planului au în vedere asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea in 1978 a unei părți importante din sporul de producție industrială de peste 130 miliarde lei, stabilit în programul elaborat din inițiativa și sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și care va fi dezbătut la apropiata Conferință Națională a partidului. Obținerea acestui volum important de producție suplimentară — obiectiv prioritar pentru industria noastră socialistă — va demonstra încă o dată vigoarea și marea superioritate a economiei românești, capacitatea și hotărîrea poporului român de a asigura mersul ferm înainte al societății noastre pe calea progresului și civilizației.Consiliul Suprem al Dezvoltării consideră că pentru transpunerea în practică a acestui obiectiv de interes național este necesar ca organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să manifeste mai multă inițiativă în direcția utilizării rezervelor existente, îndeosebi în ce privește organizarea rațională a fluxurilor de fabricație, îmbunătățirea tehnologiilor și a calității produselor, sporirea producției la 1 000 lei fonduri fixe, ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime, folosirea rațională a forței de muncă și sporirea pe a- ceastă bază a productivității muncii orare și fizice, ca premisă pentru trecerea, în anul viitor, la reducerea duratei săptămînii de lucru.In ce privește agricultura, proiectul de plan pe anul 1978 cuprinde prevederile stabilite în programele speciale pe domenii de activitate și obiectivele rezultate din hotărîrile Congresului consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste. A- ceste prevederi țin seama atît de posibilitățile și rezervele existente, cit și de necesitățile aprovizionării industriei cu materii prime și a populației cu produse agroalimen- tare; prin realizarea sarcinilor prevăzute în această importantă ramură a economiei naționale se va accentua procesul de modernizare și de dezvoltare intensivă a agriculturii, creîndu-se condiții pentru atingerea și chiar pentru depășirea nivelurilor aprobate de Congresul al

XI-lea la producția vegetală și animalieră.în domeniul investițiilor, prevederile din planul pe anul viitor asigură condițiile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute, repartizarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu, amplasarea cu prioritate a obiectivelor pe platforme industriale, reducerea costurilor lucrărilor de construcții. Corespunzător orientărilor stabilite, aproape 84 la sută din fondurile de investiții ale statului sînt destinate sectoarelor productive, urmărindu-se, cu prioritate, dotarea economiei cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, folosirea suprafețelor industriale disponibile.în scopul realizării volumului de investiții prevăzute, trebuie să se acționeze cu mai multă perseverentă pentru urgentarea elaborării documentațiilor, asigurarea utilajelor necesare, îmbunătățirea substanțială a organizării muncii pe șantiere, pentru extinderea mecanizării lucrărilor și ridicarea calificării constructorilor în vederea efectuării de lucrări de calitate ireproșabilă.Consiliul Suprem apreciază că prevederile din proiectul de plan pe anul 1978 în domeniul progresului tehnic, cercetării științifice și dezvoltării tehnologice sînt orientate spre problemele majore ale economiei naționale, sintetizate în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor recentei plenare a Comitetului Central. Ele au în vedere, cu prioritate : modernizarea producției, raționalizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, reducerea importurilor, creșterea1 producției industriale și agricole, sporirea substanțială a productivității muncii sociale, accentuarea aportului creației științifice și tehnice proprii la soluționarea problemelor dezvoltării economico-sociale a țării.Prin întreaga sa structură, proiectul de plan este axat pe concentrarea eforturilor în direcția indicatorilor de eficiență, înțeleasă ca un o- biectiv de importanță majoră și criteriu de bază pentru dimensionarea tuturor sarcinilor de plan. în stabilirea prevederilor de plan privind creșterea productivității muncii s-a ținut seama de programele suplimentare adoptate de ministere, centrale și întreprinderi, care prevăd măsuri pentru accelerarea lucrărilor de mecanizare complexă și de automatizare a producției, modernizarea dotării tehnice în construcții și ridicarea gradului de industrializare a lucrărilor în acest sector, folosirea rațională a forței de muncă. De asemenea, sarcinile de plan pe anul viitor se întemeiază pe un sever regim de economii, ceea ce presupune în continuare acțiuni energice pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale, a combustibilului, energiei și pentru încadrarea strictă în nivelurile de cheltuieli planificate.Din examinarea proiectului de plan a rezultat că în anul viitor se asigură condițiile materiale necesare pentru intensificarea participării țării noastre la circuitul economic internațional. Volumul comerțului exterior va crește în 1978 cu 19,1 la sută, față de realizările preliminate din acest an, România menținîndu-sa printre țările cu comerțul exterior cel mai dinamic din lume.Pentru realizarea integrală a planului de export pe zone, se impune ca ministerele economice, centralele, întreprinderile să acorde o deosebită atenție îmbunătățirii structurii și calității producției, creșterii continue a competitivității produselor românești pe piața mondială.Ca un corolar al dezvoltării prevăzute în plan în domeniul producției materiale, venitul național urmează să crească în anul viitor cu 11,5 la sută, într-un ritm superior celui prevăzut pentru produsul social ; sînt asigurate fondurile necesare pentru realizarea prevederilor din programul privind creșterea mai accentuată a nivelului de trai, în vederea încheierii pentru toate categoriile de personal muncitor a primei etape de majorare a retribuției.Sînt prevăzute, de asemenea, fondurile necesare pentru îmbunătățirea în continuare a bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și sportului, precum și pentru suplimentarea construcțiilor de locuințe. Toate aceste prevederi ilustrează cu putere consecvența cu care partidul și statul asigură, an de an, creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului — țelul și scopul suprem al întregii opere de construcție socialistă din patria noastră.Consiliul Suprem propune adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului Planului unic de dezvoltare economico-socială a țării și al Bugetului pe anul 1978, cu convingerea că îndeplinirea prevederilor acestora va însemna un pas hotări- tor în direcția realizării și depășirii planului cincinal, o nouă treaptă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
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I Actorul se bucure uzi de condiții
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minunate pentru înflorireu talentului
convorbire cu artista emerită Dina COCEA
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Hunedoara
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Secția de turnare continuă
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a oțelului din cadrul uzinei Oțelă- rii-refractare a Combinatului siderurgic Galați a împlinit doi ani de la primul sleb (i se mai spune și bramă) produs aici, după o tehnologie modernă în domeniul siderurgiei. Coincidența a făcut ca in aceeași zi să se atingă și cifra de 2 000 000 tone sleburi turnate din oțel pină acum. O cifră rotundă, care i-a sugerat maistrului Constantin Văduva sa facă un calcul : puse cap la cap, bramele turnate aici ar putea forma un drum de oțel lung de la Galați pină la Hunedoara ! Semnificativă apropierea intre cele mari „cetăți de foc“ ale două țării.
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In așteptarea autosalvării chemate de la maternitatea din Rm. Vilcea, Maria Ilieș din comuna Berislăvești, județul Vilcea, a fost adusă la dispensarul uman din localitate unde a dat naștere unui copil. Intre timp, a sosit și mașina salvării, care a transportat-o pe tînâra mamă la spitalul județean. De cum a ajuns la Rm. Vilcea, Maria Ilieș a mai născut un fecior. Deși au venit pe lume in localități diferite, gemenii sint acum laolaltă, în casa părintească. Și se simțea la ei acasă !
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Unul si unul!
*Aproape că nu e zi in care în comuna Jurilovca, din județul Tulcea, să nu sosească o veste- poveste de pe mările și oceanele lumii. Și are de la cine să vină. Pentru că fiii Jurilovcăi — după ce și-au făcut cu brio ucenicia pe valurile înspumate aie Razelmului — au pornit să lucreze în flota de pescuit o- ceanic. Și nu e vorba de unul, de doi sau douăzeci și doi, de vreo 300 la număr, marinari, unii pescari. Și, mai veste-poveste, unul destoinic decit altul. Adevărați „lupi de mare“, crescuți și căliți în apropierea mării.
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la', 
fiindația unul hoit Obiectiv so
cial in centrul orașului Vaslui, 
peste drum de blocul turn, un 
excavatorist a observat, la un 
moment dat, tin vas neobișnuit. 
L-a luat cu grijă din cupa ex
cavatorului și l-a dus la mu
zeul județean, oferindu-le spe
cialiștilor de aici subiect de 
studiu. După aprecierea acesto
ra, este vorba, intr-adevăr, de o 
cană cu toartă puțin obișnuită, 
lucrată la o roată de olar speci
fică daco-romanilor. Cana și alte 
obiecte găsite după aceea atestă 
continuitatea populației pe 
ceste meleaguri in primele 
cole ale erei noastre.

a- 
se-

I
!

Făcea 
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Cind colegii de 
atrăgeau atenția că suferă de 
boala vitezomaniei, Vasile Ni- 
chituț, de pe un autobuz cu că
lători de la Întreprinderea de 
transporturi auto Satu Mare, le 
răspundea : „Ce știți voi ce-i 
aia șoferie ? Voi cind mergeți 
cu autobuzul, parcă minați un 
bivol la tăiere". Pină deunăzi. 
Pe o șosea cu mizgă, Nichituț 
conducea autobuzul pe ruta Satu 
Mare-Călinești Oaș, încărcat cu 
peste 40 de călători. La apro
pierea unui pod îngust, pe care 
se acordă prioritate de trecere 
din sens invers, fiind cu viteză 
excesivă și neatent, Nichituț a 
foșt nevoit să frineze brusc, in- 
trucît se apropia, regulamen
tar, un alt autovehicul. Auto
buzul a derapat și s-a izbit ca 
un berbece de parapetul podu
lui, pe care l-a rupt. Răniți, opt 
dintre călători au fost internați 
in spital, iar lui Nichituț i s-a 
amputat un picior și i se calcu
lează și nota de plată pentru 
mașina avariată.

Vasile Ni-

I
Statornicie
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Exact acum 30 de ani au venit patru oameni : Mihai Burlă, Grigore Corodeanu, Ion Cojo- caru și Constantin Strugaru. Toți patru se află aici și astăzi. Celor patru li s-au alăturat încă 58. Toți 58 sint prezenți și astăzi. Le-au urmat alți 50, apoi 100...Ce a determinat această statornicie a oamenilor la întreprinderea agricolă de stat Le- orda, județul Botoșani ? Unul din primii patru veterani, Mihai Burlă, ne-a răspuns : „Poate dragostea de muncă, poate înțelegerea și prietenia dintre noi, care s-au legat de-a lungul anilor, poate condițiile tot mai bune de viață, poate roadele hărniciei, din ce în ce mai bogate. Poate toate acestea la un loc. Cine vine la noi, nu mai pleacă decît odată cu sionarea".Dar la care pensionare, teranii" nici nu vor să se dească prea repede.
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

pen-„ve- gin-
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în documentele partidului există prevederi speciale in ceea ce privește rolul și contribuția oamenilor de artă la formarea conștiinței cialiste, eticii și echității socialiste. Vă găm să ne spuneți, tovarășă Dina Cocea, în ce măsură, după opinia dv., oamenii de artă, instituțiile artistice au răspuns acestor comandamente ?— Prima ediție a Festivalului național „Cintarea României", strălucită inițiativă a secretarului general al partidului, încununată de o deplină reușită, a prilejuit afirmarea a numeroase talente, apariția unor lucrări teatrale, muzicale și coregrafice valoroase. In întreaga țară au fost prezentate sute și mii de spectacole și concerte cu un profund și bogat conținut ideologic, manifestări artistice angajate, de factură patriotică, revoluționară, care au emoționat și convins publicul spectator. Totodată, au fost obținute rezultate importante in domeniul colaborării prietenești între artiștii profesioniști și artiștii amatori, au fost realizate spectacole comune. Majoritatea artiștilor profesioniști au activat și activează și • ca instructori ai formațiilor artistice de masă, orientindu-le repertoriul, ajutindu-i să propună atenției manifestări artistice pe măsura atît de bogatelor talente de care dispune mult înzestratul nostru popor.

sola promovarea principiilor . . .. --- ru_
care sint pre- importante re- oamenilor demulte comitete

— în acest context, ocupările și cele mai zultate ale Asociației artă (A.T.M.) ?— In colaborare cujudețene de cultură și educație socialistă. A.T.M. a organizat, sub egida Consiliului culturii și educației socialiste, colocvii, simpozioane, fes-
însemnări

pe marginea 
participării oamenilor 

de teatru 
la Festivalul național 
„Cintarea României”

tivaluri, fiecare avînd o tematică distinctă.Aș menționa, spicuind numai din activitățile anului 1977. Zilele teatrului românesc — desfășurate la Constanța. unde pe baza spectacolelor vizionate a fost dezbătută problema valorificării tradiției teatrale naționale ; Colocviul regizorilor din teatrele dramatice. Vaslui. Birlad, ce a
Dezvelirea unui bust al poetului Ady EndreCu prilejul centenarului nașterii lui Ady Endre, in satul său natal, care ii poartă azi numele, a avut loc ieri solemnitatea dezvelirii unui bust al poetului, creație a sculptorului orădean Iosif Fekete. în prezența a sute de locuitori ai comunei Căuaș și din alte localități învecinate, la festivitate au luat parte reprezentanți ai organelor de partid și de stat din județul Satu Mare, ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România. Au fost, de asemenea, prezenți Boroș Șandor, adjunct al ministrului culturii al R.P. Ungare, Gyorgy Biczo. ambasadorul acestei țări la București, și

membri ai ambasadei, precum și o ■ delegație ungară din județul învecinat, Szabolcs-Szatmar.Au luat cuvintul Gavril Scridon 'și Kânyădi Sândor din partea Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă ' România, și Raffai Sarolta, scriitoare, vicepreședinte a Adunării de Stat a R.P.U. Participanții au depus coroane de flori la bustul poetului.A urmat un recital de versuri din opera poetului, susținut de actori ai Teatrului de Nord dinCu același prilej Casa memorială ..Ady realizarea unor ample staurare. (Octav Grumeza).
Satu Mare, s-a redeschis Endre", după lucrări de re-

Oaspeți de peste hotare
in stagiunea muzicalăIn numai săptămîni, au avut să cunoască terpretativă ansambluri din R. D. 
R. P. Bulgaria. Italia, 
Turcia și Japonia.La concertele Or
chestrei simfonice de 
stat, din Berlin (R.D. 
Germans.), publicul s-a aflat în prezența unor artiști de cea mai. înaltă ținută profesională : concertele au constituit obiectul unui succes entuziast, pe deplin meritat. Ansamblul oaspete s-a dovedit de o mare tehnicitate. Valoarea par- tizilor, a întregii orchestre se compune din valoarea individuală a fiecărui membru. așa cum a putut fi remarcată într-un program în care cîte- va partituri numeroase solistice.

Dirijorul 
Herbig este de subtilă muzicalitate. de o temeinică formație profesională, pentru care este evidentă rafinata cultură a stilurilor. Gestica sa nu este spectaculoasă — în schimb extrem de plastică, eficientă Ia orchestră. Solistul concertului a fost o mai veche cunoștință a publicului dințara noastră, pianistul Peter Rosei, in

citeva melomanii prilejul arta in- a unor simfonice 
Germană,

solicitau aporturi
Giinther un artist

(Urmare din pag. I)

ac- cu ore

evoluție față de aparițiile sale anterioare.După concertele Or
chestrei simfonice a 
Filarmonicii . din Ruse 
(R.P. Bulgaria), apreciate în cronici drept manifestări ale unui valoros și matur Colectiv, calde și entuziaste calificative ■ au fost acordate șt evoluției artistice a unui simfonic japonez : „Tokyo Me
tropolitan Orchestra" dirijat de Akeo Wa
tanabe — un valoros colectiv mareînd tul interpretativ minuție tehnică marcabilă.Concertul foarte tinerei orchestre bolog- 
neze „Emilia Romag
na" ne-a lăsat să întrevedem lăudabile ambiții repertoriale patronate de nu mai puțin tinărul dirijor 
Marcello Panni, permanent atent la omogenitatea (și omogenizarea) colectivului.în sfirșit. citeva cuvinte despre 
tra simfonică 
dențială din Ankara, salutată — la primul ei turneu în țara noastră — cu viu interes. Cunoștințe artistice mai vechi, ca violonis
ta Ayla Erduran, pianista Idil Biret. diri
jorul Hikmet Sinșek, valoarea acestora și a altor oaspeți din Turcia îndreptățeau la frumoase așteptări ; recenta prezență a

(cam puține) — aici se în- tîlnesc în timpul liber tinerele muncitoare, aici se fac mărturisiri „intre noi, femeile", în afară de chelner, nu pătrunde aici nici un bărbat. Alexandria se construiește ca un oraș al tuturor virstelor, preocupărilor — și nu numai pentru timpul de lucru. Zecilor de mii de muncitori va trebui să li se asigure posibilități de instruire, de formare, de deconectare, în ceasurile de răgaz, de după lucru. Marea distracție de-aici era plimbarea pe Corso, iar a- cest Corso avea multe bodegi, făceai cîțiva pași — și te trăgea unul spre bodegă. Printre preocupările primăriei se înscrie și un club al pensionarilor. A existat unul, ca vai de lume, deteriorat de cutremur. Pensionarii au preocupările lor, și întreabă dacă n-ar fi posibil... Vor avea, curind, un club, la parterul unui bloc modern.Alexandria are acum o modernă casă de cultură ; în sfirșit, teatre și echipe artistice din București au „descoperit" Alexandria și apar pe scena casei de cultură ; tot aici au loc întil- niri cu scriitori, cu oameni de știință ; dar locuitorii se luptă pentru a crea un climat favorabil care să permită afirmarea forțelor artistice proprii. Pină în acest moment, notăm : un cenaclu ; 23 formații corale și grupuri vocale ; 28 brigăzi artistice, 14 formații de dansuri populare, cu participări apreciate in cadrul

Orches- 
prezi-

oaspeților le-a justificat pe deplin. Judecind după cele programe oferite, chestra. alcătuită buni muzicieni, a avea un generos interes pentru un repertoriu de o largă extensie stilistică. De o tehnică în general bine pusă lă. ‘pyQptj. interpretarea ne-a apărut dominată de muzicalitate. Dirijorul Hikmet Sinșek este animatorul principal al colectivului, pedagog înzestrat. recol- tind cu evidență rezultatele muncii sale cu orchestra.Cel de-al doilea șef de orchestră, Gilrer 
Aykal, este un talent viguros, promițător. Solista primului concert a fost, de asemenea, veche cunoștință pentru melomanii noștri — excelenta violonistă, de reputație internațională, Ayla Er- 
duran. Tînăra pianistă Verda Erman are o tehnică suplă și distinge prin frazarea plină de muzicalitate.în general, prezența oaspeților de peste hotare din ultima perioadă a adus stagiunii muzicale o frumoasă colorare, cu atît mai mult eu cit dirijori, soliști, orchestre demonstrat calități interpretative ce se rețin cu plăcere.

Theodor 
DRAGULESCU

Festivalului național „Cîn- tarea României". Dar să notăm și festivalurile locale, cu un început de tradiție : Călușul ; Ghiocelul de aur, pentru muzică ușoară, 'Primăvara în Teleorman, pentru muzică populară. In momentul de față, în activitatea culturală a orașului sint antrenați mii de cetățeni de toate vîfstele. Nu este nevoie de invitații speciale, de insistență. Există

două ordin pare

se

au

reunit peste 150 de oameni de teatru, care au analizat critic și autocritic spectacolele, realizările și minusurile regiei românești, elaborind un adevărat program de activitate al directorilor de scenă — in serviciul literaturii dramatice naționale, al unui teatru politic ; Festivalul și colocviul spectacolelor pentru copii și tineret de la Piatra Neamț care și-a ales o temă deosebit de importantă, aceea a condiției debutului, a responsabilității politice și estetice a tinerilor creatori. De asemenea. Festivalul teatrului de comedie (cu începere de la 28 noiembrie, la Galați) ale cărui dezbateri, sint convinsă, vor contribui la revigorarea acestui gen, spre satisfacția deopotrivă a teatrului și a spectatorilor.Aș mai menționa că pregătim a doua ediție a Festivalului pieselor într-un act — la Oradea. Colocviul criticilor de teatru și Gala recitalurilor dramatice — la Bacău, primul Festival de teatru contemporan — la Brașov, precum și, in colaborare cu Uniunea scriitorilor, una din cele mai importante manifestări de acest gen, primul Colocviu național de dramaturgie.Avem și motive să fim nemulțumiți de activitatea noastră. Astfel, acțiunile pe care le-am întreprins in domeniul creației muzicale și coregrafice românești sint incă sporadice, prea puțin sistematizate. Secția de critică muzicală a A.T.M. ar trebui să depună eforturi mai perseverente în scopul obținerii și realizării unor creații de operă, operetă și balet — corespunzătoare cerințelor educative ale contemporaneității socialiste. Se știe, de pildă, că o problemă cheie, nerezolvată, este aceea a libretelor. Cred că a sosit timpul să organizăm o dezbatere in cadrul căreia dramaturgii, libretiștii, compozitorii, maeștrii de balet să examineze această problemă, să indice soluțiile.— Cum, zilele acestea. împliniți 45 de ani de activitate in slujba teatrului, ce ne puteți spune despre condiția actuală a artei actorului ?— Sint convinsă că sint in asentimentul tuturor oamenilor de artă, cind afirm că actorul român beneficiază in prezent de cele mai bune condiții in ceea ce privește exercitarea profesiunii, demnitatea acestei nobile arte. Ca artiști-cetățeni, integrați fără rezerve in marea operă de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres. sprijinim neabătut întreaga politică ințernă și externă a partidului nostru pe care, cu atita înțelepciune, tlarviziune și dragoste de patrie o elaborează și o înfăptuiește iubitul și mult stimatul nostru conducător. Avem toate motivele să fim profund recunoscători tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru lumina și căldura cu care înconjoară arta românească, pentru încrederea pe care o acordă creatorilor de frumos. Este un privilegiu pentru mine să mărturisesc cu acest prilej, incă o dată, admirația, respectul și dragostea pe care toți oamenii de artă le poartă marelui nostru conducător.
Natalia STANCU

Circiuma dExistă, in Capitală, o remarcabilă realizare . edilitar-recreativă, din păcate incă prea puțin cunoscută de cetățeni: baza sportivă a I.A.P.I.T. din cadrul complexului hotelier „Parc". O piscină splendidă și bine întreținută, săli de gimnastică și bowling, saună, instalații medicale etc. ; personal civilizat care se străduiește ca lucrurile să meargă cît mai bine și vizitatorii să fie cit mai mulțumiți.Dar......Dar. din păcate, a trebuit „să-și vire diavolul coada". Cum? Sub forma unui „bar" de băuturi alcoolice — de la vodcă la gin și whisky — a cărui simplă existență încalcă și sfidează normele, reglementările și dispozițiile clare existente privind interdicția desfacerii de asemenea băuturi in incintele sanitar-sportive. Avînd drept consecință — ca să ne oprim doar la una din urmările nefaste — apariția unei faune de indivizi dubioși, care roiesc ca muștele în jurul barului — tineri fără ocupație sau „ocupați" exclusiv cu asa- zisele „bișnițe", manipulînd mai mult sau mai puțin discret bani care nu întotdeauna sint de culoarea hîr-
creșe și grădinițe. Da, veți spune, dar apa de la Alexandria lasă de dorit. Pot să vă aduc la cunoștință că am văzut aprobările care prevăd deschiderea unui nou front de captare a apei — și nu va mai trece mult pină cind se va rezolva și această problemă. Dacă a- veți obiecții cu privire la străzile din Alexandria : suprafața stradală este de 54 kilometri, dintre care 44

Evocate sub semnul eminescianului „Trecut-au anii..." prima parte a amintirilor din Farmecul pă- mintului este consacrată universului originar : in satul așezat pe firul sărac al unei ape sărate „mă scăldam vara in puținele bulboane ale piriului", „mă culcam in crucea lui august in vîrful căpițelor de fin. mirositor a ierburi amare", „coceam dovlecii in pietre arse", „ascundeam nucile in pămint pentru a le căuta iarna", „mă ascundeam in boziile din fundul grădinii și citeam "Alixăn- dria», invățam pe dinafară poveștile despre Iancu Jia- nu...“ în cimitirul satului, „așezat la picioarele mamei, îi spuneam poeziile invățate la școală". Intre atunci și acum timpul interior, decantat, s-a transformat in Cintec mioritic : Te-aud cum mă strigi. / Se vede că-ți sint pe aproape. / Ascultă-mi fluierul.- / Vin din vale cintind și urc, / Așteap- tă-mă la marginea dealului / Sub nuc / Si du-mă departe / Prin taina pă- mîntului". Neurmărind un principiu cronologic in evocare, ci unul sentimental și, într-o măsură, pedagogic, virstele „amintirii- se scaldă in aceeași melancolie înfiorată. intimplări. impresii vechi și noi, din medii diferite, uneori situate la mari depărtări, se regăsesc in aceeași tonalitate calm-echilibrată, plină de măsură și rigoare. Căci nu ne amintim doar spre a vedea cum am fost, dar mai ales spre a măsura ceea ce am devenit. Incit, deși geografia locurilor natale este azi de nerecunoscut și „cărarea copilăriei" nu mai există, mitologia lor a rămas neschimbată : „Trecut-au anii..." Dar ce îmi pasă mie de aceasta ? Eu port in mine farmecul pămintului de unde am pornit". Acest „farmec", revelator tainic, filtru sau „matrice stilistică" blagia- nă configurează portretul interior, ordonează și nuanțează specific universul cunoașterii, al experiențelor și valorilor sufletești. intelectuale, morale și politice. Categorie obiectivă, sintetică, dar și valoare subiectivă, constitutivă, a personalității, „farmecul" este un alt nume, simbolic, pentru un mod mai general, specific de a simți și vedea, în numele unui realism, ce se colorează etic și etnic. „Farmecul" este un aliaj de moștenire și cultură, de valori primite șl dobindite. cu funcție de mecanism selector : bocetele țărănoilor care je- luiau pe cei plecați in „umilul sat al mele" gini le te-am spune dinții lectorului său mută. Citind-o intr-o noapte, „pină-n albul dimineții", autorul aude „melopeea din copi-

a

care plecațicopilăriei sint reauzite în păunei cărți, „Ce mult iubit", și s-ar putea că fără experiența cartea ar fi rămas

iTI

lărie și pe cea de la marginea bălții teleormănene". Tocmai dintr-o asemenea fină întrepătrundere, uneori pină la confuzie, intre artă și viață, se nasc intuiții revelatoare in contemplarea priveliștilor, tablourilor, oamenilor. Memorialistul „evocă" adesea tablourile pe care de fapt și le analizează, artei „pictează" peisajele reale trece : cîmpia 1 canale ingheța-
le privește iar istoricul imaginar prin care brăzdată de te pe care alunecau patinatori olandezi dispărind pe pendiculare. in ceața din venind din ea“, morfozează de Bruegel bătrînul: Peisajul real, liber de orice li-

..apărind sau luciuri per- afundindu-se depărtare sau se meta- intr-o pictură

mai ales, în seria de portrete ce se perindă pe e- cranul amintirii. Aceeași atmosferă lipsită de excesele marilor „furtuni" retroacti- in portre- memora- parte din i generații luptat și cu-
ve ne întimpină : tele cărții, multe bile, toate făcind amintirile „unei care a sperat, a a invins". Portretele prinse aici ne restituie „oameni care au fost" in ceea ce au ei esențial și durabil, prin trăsături ce alcătuiesc laolaltă, de fapt, portretul unei generații de ziariști și scriitori militanți pentru idealuri democratice, însuflețiți de aspirația către un viitor luminos al patriei, al maselor largi muncitoare. Din acest punct de vedere este semnificativ portretul exemplar al lui Al.

George MACOVESCU

„FARMECUL
PĂMÎNTULUI"

mitare. se vede prins, „confiscat" intre rame, devine tablou și, invers, opera de artă, pictura lui Jan von Goyen „Vedere a Haarle- mului" iese, „evadează" din ramă : „Nouri negri se in- volburează să astupe albastrul cerului. Pinzele corăbiilor nu mai sint atit de întinse, steagurile de pe catarge nu filfîie. E semn că vintul suflă inceț, O barcă de pescari se îndepărtează de țărm in timp ce un ocupant trage din apă o plasă". In astfel de evocări, descrieri, analize, „farmecul" provine din schimbarea imperceptibilă a registrului privirii, ea insăși nelipsită de o rațiune mai adincă. specifică insuși modului de receptare: realitatea este ordonată, intrucitva calmată, de ochiul artist (ca in cazul „înrămării" peisajului prea fantastic al cim- piei olandeze) și, la rindul ei. contemplarea artei se vede „însuflețită" de nostalgia și simțul vieții, al realității. Această scrutare echilibrată a creației și a vieții deopotrivă, năzuind mereu să pună o surdină antinomiilor prea violente, să im- blînzească extreme ori contraste ce sint cifrate, dar „neînțelese", componentă„farmec" al pămîntului, al ponderii, măsurii ce se vede insinuată peste tot, in a- mintire și descriere, in evocare și analiză, in transcriere lirică, precum și în epica unor momente, in considerații generale sau,

piscinătiei-monedâ de la noi. O micro- cloacă poluantă, în contrast cu apa curată a piscinei, in fața căreia personalul bazei, oricit de îndatoritor, este dezarmat — ceea ce nu s-ar putea spune cu exactitate și de indivizii in cauză, despre care doar Miliția Capitalei „nu vede, nu știe și nu aude".Vizitatorii, cei veniți pentru destindere și reconfort are, sugerează de mult să fie eradicat acest abces — și ca locul barului de alcool să-1 ia o micropatiserie, exclusiv cu sucuri de fructe. Ceea ce. chiar dacă ar impune o reevaluare a sarcinilor financiare, ar oxigena atmosfera și ar duce, neindoielnic, și la stirpirea l'aunei in cauză.Baza este subordonată Ministerului Turismului: probabil că și organele comerciale ale Capitalei au aici un rol și un cuvint. Ceea ce este insă sigur e că lucrurile nu pot fi lăsate să continue așa.E păcat de degradarea unei investiții de valoare, a unei frumoase realizări.De azi, 25 noiembrie, începem numărătoarea zilelor pînă la soluționare.

in

I. N.

rațional des- sentimental constituie o a aceluiași

Sahia. S-ar putea spune că notele caracteristice multora dintre cei evocați aici (Mircea Grigorescu, Ștefan Roll. Tudor Teodo- rescu-Braniște, Brunea Fox, Zaharia Stancu. NicolaeCocea. M.R. Paraschivescu ș.a.) se întrunesc intr-oformă sau alta, intr-un fel de portret emblematic, idealizat. dedicat autorului „Revoltei in port". „Romantism ! vor spune unii — se apără autorul cind depune mărturie pentru condiția incredibilă, tragică a scriitorului amenințat de prigoană, foame și frig, scriind : „s-a adăpostit in citeva nopți de iarnă timpurie într-o seră părăsită din Cișmigiu. a înghițit aspirină pentru a se încălzi și și-a potolit foamea cu resturile de piine culese de pe mesele unui bufet automat de pe Calea Victoriei". Despre Al. Sahia, începătorul care „făcea inmormin- tările" (păzea toată ziua porțild’ cimitirelor spre a scrie reportajul despre îngroparea personalităților), cel pentru care nu existau intimplări mari sau mici, ci doar oameni prinși in aceste întâmplări, bun cunoscător al problemelor muncitorești sub toate aspectele, autorul scrie rînduri revelatoare: „n-aș putea spune că pe masa lui de lucru din redacția ziarului -Dimineața» (cît de modestă era masa acestui mare gazetar 1) n-am văzut statistici, rapoarte, memo- de specialitate, să afirm că nurii. lucrări Dar trebuie
COn MU

viață. 7 școli generale, cinci licee de specialitate, peste șapte mii de elevi care învață în școli ; alte citeva mii de tineri se pregătesc la școlile de calificare, la locurile lor de muncă ; poate că va lua ființă aici cu ajutorul vreunei facultăți sau institut din București și o școală de subingineri, sau chiar o facultate... Copiii din Alexandria, tinerii (cu- rind vom putea spune : ze
MAI TRECEȚI PRIN ALEXANDRIA *

dorința de afirmare ; și mai există o teribilă dorință de a izgoni monotonia, lînce- zeala, lipsa de interes — de pe aceste meleaguri.Prezenți peste tot — sînt cei tineri, nimic nu se face fără sprijinul lor. Multe milioane de ore de muncă patriotică li se datorează. Tot fără invitații speciale, fără insistență. Să spună ce avem de Ei au contribuit la salt înregistrat aici, vada că se poate, și te și mai mult, muncesc, tinerii învață, gospodăresc, au copii și își cresc copiii într-un oraș nou, îi formează pentru cerințele unui oraș modern. Din căsuțe amărîte, din maghernițe viața a urcat în blocuri moderne, în cămine moderne. Investiții importante s-au făcut pentru noul spital, policlinici și dispensare de întreprindere,

ni se făcut ! marele au dose poa- Tinerii se

kilometri străzi modernizate, și se fac eforturi pentru încă zece. Pînă în 1980, în Alexandria se vor construi încă 5 000 apartamente, încă un cinematograf, noi școli, cămine, un complex cuprinzind muzeul o- rașului, biblioteca și centrul județean de calcul, și se va termina acțiunea de termoficare.Cu ce începe ziua de lucru a edililor într-un oraș in plină prefacere ? Cu construcțiile ? Cu aprovizionarea ? Cu oamenii începe, mereu nu oamenii. Un oraș nou înseamnă in primul rînd oameni noi, iar oamenii aceștia se formează în procesul muncii, in orele de muncă patriotică, în activitatea cultural-obșteas- că, ei trebuie să se ridice odată cu orașul pe care îl vor stăpîni... Oamenii sînt chemați, în primul rînd, să învețe meserii pentru o

cile de mii de tineri) trebuie să fie sănătoși, să se dezvolte armonios ; să facă sport. A fost construită aici o sală polivalentă, cu ajutorul tinerilor, pentru tineri. Acum se dă bătălia pentru baze sportive, bazine olimpice, locuri de agrement. Unde ieșim în timpul liber ? este întrebarea obișnuită, care iși va găsi răspuns pină la jumătatea a- nului viitor. Un splendid parc natural va fi amenajat (motel, restaurant, scenă pentru spectacole în aer liber, un canal circular pentru bărci). Salba de lacuri din apropierea întreprinderii de rulmenți va fi, de asemenea, amenajată și se vor desfășura aici concursuri de pescuit. Un teren viran, proprietatea primăriei (pină nu de mult, terenul se închiria pentru mai nimic, și se scoteau

de-aici citeva zeci de kilograme de roșii, ardei etc.) — se va transforma, curind, într-un parc unic in țară, pină la această dată. Alei, boschete, ronduri cu flori ; și-apoi un minipoligon pentru copii, cu mijloacele lor de locomoție, de la tricicletă la cartinguri ; scopul, pe lingă distracție, invățarea regulilor de circulație (cu semafoare, treceri de pietoni etc.) ; alături, un alt poligon pentru cei de la școala de șoferi, cu toate situațiile (și de teren) pe care un șofer le poate în- tilni cind se află la volan. Și, in sfirșit, o „secție de gimnastică", pentru copii și tineret, cu aparatura necesară. Pentru toate amenajările sportive și de agrement — cheltuieli minime, participarea la muncă patriotică fiind peste așteptări. In primele rînduri, tinerii muncitori de la întreprinderea de rulmenți și celelalte unități industriale. Multe sugestii pentru înfățișarea de mîine a orașului vin tot de la tineri.Dar și aici, ca peste tot, în țara aceasta, se fac minuni numai prin muncă, prin efortul continuu spre progres și civilizație. Ieșind din izolare, din atmosfera apăsătoare de tîrgușor uitat, orașul s-a înscris în numai cîțiva ani în circuitul industrial al țării. Este doar un început, asta se știe. Ambițiile sint mari, pe măsura forțelor, a pregătirii. Cînd pleci din Alexandria, ți se face invitația : mai treceți, mai treceți pe la noi — și-o s-aveți ce vedea I

în consens 
cu cerințele 
cetățenilorMicroraionul V din Tirgoviște este tinăr. are ceva mai mult de doi ani. Oamenii au cuvinte de laudă la adresa constructorilor. Cei de la etajele al III-lea și au insă țumire: de mutat in noi suportă consecințele lipsei de apă rece și caldă.Comitetul municipal Tirgoviște al P.C.R., in răspunsul trimis redacției, precizează că pentru rezolvarea situației create s-a luat măsura depistării tuturor defecțiunilor existente, atît in rețea cit și la instalațiile din interiorul apartamentelor și remedierii a- cestora, in baza unui program întocmit cu factori de răspundere din cadrul Dîmbovița, sfîrșitul acestui an. De asemenea, s-a hotărit ca unitățile economice consumatoare de apă potabilă să-și amenajeze surse proprii de apă. in prima jumătate a anului 1978. în ■ vederea îmbunătățirii consumului de apă potabilă, se va începe execuția in anul 1978 (avînd termen de punere în funcțiune 1979) a unor noi surse de apă potabilă. Tot in acest scop, în anul 1978 va fi dat in funcțiune încă un rezervor la punctul „Lazuri", care va fi alimentat in cursul nopții de sursa existentă, urmind astfel să se creeze disponibilități pentru consumul din ziua următoare.Toate aceste măsuri, se subliniază in încheierea răspunsului, vor contribui la rezolvarea definitivă a a- cestei probleme, cel mai tirziu începând cu trimestrul al III-lea 1978.

al IV-lea o nemul- cind s-au locuințele

I.J.G.C.L. pină la

Stațiunea Săcelu 
în continuă 
dezvoltareCunoscută și apreciată de tot mai mulți vizitatori pentru eficacitatea tratamentelor și condițiilor climaterice favorabile, stațiunea balneoclimaterică

acestea formau elementul principal in munca lui Sa- hia. în cursul zilei colinda fabricile, uzinele, atelierele. șantierele din București, sta de vorbă cu muncitorii, cu patronii, observa totul și încerca să fie cit mai puțin observat". Și in directă legătură cu acest program de viață se situează caracterul militant aL literaturii lui. Căci in concepția lui Sahia, în modul lui de a fi, de a trăi, de a acționa, „accentul era pus de el însuși pe sarcina lui de luptător politic care folosea mijloacele specifice ale scrisului. Nu s-a considerat niciodată intii apoi luptător ci invers..."Umanitateaevocă
scriitor și revoluționar.pe care o aici G. Macovescu sub forma unor amintiri al căror chip este in mod fericit scutit de umbra adesea penibilă a jurnalului secret, prezent în destule alte „memorii", definește o lume ponderată și gravă, bazată pe echilibru și măsură, o lume a marilor repere, Adesea, parte vălurile lemne de pe i mari scriitori, înfățișează în firești, uneori tot cazul statuilor fiindSint insă și statui cărora le stă bine așa. Memorabile Sint in această privință paginile consacrate lui Sado- veanu. Ele vin să întărească paradoxul mai vechi al „indiferenței" marelui povestitor. Imaginea patriarhului păstorind o imensă turmă nevăzută de ochii profani, stind neclintit ca o coroană neclătinată de vint pe un trunchi de copac adine înfipt in pămintul strămoșilor săi, este impunătoare : „L-am zărit stind pe un trunchi de copac cioplit. în afara așezării, in tăpșanul din fața casei, ui- tindu-se peste valea Nem- țișorului (...) Nemișcat, cu amindouă milnile sprijinite pe un baston, cu trupul ușor aplecat in față, parcă păstorea o turmă imensă, nevăzută, risipită pină in zări. Jos, la o distanță nu prea mare, un șir de cosași retezau iarba înaltă. Sado- veanu privea ritmul necontenit al mișcărilor și el nu se mișca. După un m-am mișcat eu și trezit din reverie, cui se țăndări.rie" înșelător asemănătoare cu „indiferența", din pătrunderea concentrată ca o „absență" a ritmului muncii cosașilor, ca și a celui ascuns in devenirea ciclică a naturii și timpului, s-a născut o operă grandioasă, a cărei calitate este tocmai opusul acelei liniști, de mulți observată, a scriitorului : o operă neasemuit de vie, in universul căreia vor trăi veșnic un popor și o istorie.

dînd la o oficial so- chipul unor autorul ni-i ipostaze mai insolite, in „umanizarea" binevenită.

timp l-am Farmer spărsese în mii de •Din acea „reve-

C. STANESCU

ire: 'W 
îl RĂSPUNSURISăcelu atrage an de an un număr sporit de cameni — relata într-o scrisoare un grup de mecanizatori de la S.M.A. Tg. Jiu, care au fost la tratament in acest an. Ei insistau în scrisoare asupra unor probleme privind necesitatea dezvoltării stațiunii și a unei mai bune gospodăriri. manifestîn- du-și dorința ca la Săcelu să existe o viață culturală mai bogată.Consiliul popular județean Gorj ne-a M- mis un răspuns al Oficiului județean de turism Gorj, care precizează din capul locului că „din cercetările efectuate s-a constatat că cele sesizate de către petiționari sint în mare măsură reale". în continuarea răspunsului se menționează măsurile preconizate pentru dezvoltarea acestei stațiuni. Astfel, pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare și o- dihnă se va da in folosință in cursul acestei luni o vilă cu 30 de locuri ; în anul 1978 este prevăzut să fie terminate și puse la dispoziția oaspeților incă 2 vile cu confort sporit a cîte 50 de locuri fiecare. Totodată. se subliniază că actualele vile sint in continuă modernizare.Bazatratament fiind insuficientă pentru le actuale și de s-a prevăzut construiască o bază, dotată cu tură modernă,

existentă denevoi - viitor, să se nouă apara- ince-

pînd chiar din anul viitor. De asemenea, din schița de sistematizare a localității Săcelu rezultă că se va construi și un cămin cultural cu o capacitate de 400 de locuri.Din răspuns nu rezultă ce măsuri se vor adopta in legătură cu observațiile din scrisoare privind aspectele de ordin gospodăresc. Redăm in acest sens extrase din scrisoarea ce a fost trimisă spre soluționare:..... Nu există nici o indicație scrisă, la loc vizibil, in ceea ce privește folosirea apelor minerale. Am constatat acest lucru la izvorul de apă minerală «Săcelata» și la grupul de izvoare de la marginea riului Blahnița, in apropiere de bazinele mari cu apă — pe care fiecare le folosește cum crede de cuviință ; nu se acordă atenția cuvenită întreținerii curățeniei în stațiune. în fața consiliului popular, a vilelor și în spațiile verzi se văd porci și alte animale care strică tot ceea ce este amenajat; se simte nevoia unui loc de parcare a autovehiculelor celor veniți la tratament etc".Despre toate acestea în răspuns nu se spune nici un cuvin t. Nădăjduim că. in schimb, se vor lua măsuri ca aceste observații să constituie o- biective concrete de muncă pentru conducerea stațiunii, a organelor locale.
la obiectConcis,• Consiliul popularurma cercetării abaterilor comise de secretarul biroului executiv al Consiliului popular al comunei Mirșani s-a luat măsura scoaterii sale din muncă. De asemenea, plenara comitetului comunal de partid l-a sancționat cu vot de blam cu avertisment și l-a exclus din comitet. A rezultat că Florea Cojocaru se face vinovat de a fi pretins și primit sume de bani de Ia unii meseriași din comună, predum -și de alte abateri.• Consiliul popular al județului Brăila : Lucrările de finisaj la complexul de blocuri din Viziru III și în special la blocul 2 continuă de către I.J.C.M. Brăila ; lifturile defecte au fost puse în funcțiune. •• U.J.C.A.P. Olt : Pentru remedierea situației, in comuna Icoana s-a dispus măcinarea unei cantități mai mari de grîu, dint.r-un soi cu un conținut mai bogat în gluten. Astfel, făina are acum un termen de maturare de circa 30 de zile, timp în care iși îmbogățește substanțial calitățile de panificație, rezultind piine de bună calitate.

al județului Dolj : In

Neculai ROȘCA
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Consiliului Revoluției, al Guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare și al poporului algerian, vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru felicitările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale. în momentul cînd poporul algerian celebrează aniversarea revoluției sale, hotărîrea sa este și mal mare pentru apărarea cauzelor drepte ale progresului și păcii în lume.Sint încredințat că relațiile de prietenie care există intre cele două țări ale noastre se vor intări șl mai mult și vor cunoaște o dezvoltare mai profundă.Cu înaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENNE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Repubruiii Socialiste Româniaîn numele poporului angolez, al M.P.L.A., al guvernului și al meu personal, vă transmit mulțumiri pentru urările formulate poporului angolez cu prilejul aniversării independenței Republicii Populare Angola.La rîndul meu, vă adresez aceleași urări și dorința ca relațiile de prietenie, existente de mulți ani, între partidele și guvernele noastre să se întărească printr-o cooperare mai strînsă, spre binele popoarelor noastre.Vă rog să acceptați, tovarășe și prieten, urări de sănătate și de fericire pentru dumneavoastră și poporul român.Cu înaltă și frățească considerație,
Dr. AGOSTINHO NETO

Președintele M.P.L.A., 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de conținutul mesajului dumneavoastră transmis cu ocazia sărbătoririi independenței Libanului și asigur pe Excelența Voastră de dorința mea de a dezvolta, în continuare, relațiile prietenești dintre țările noastre. Vă exprim sincerele mele urări de sănătate personală, de progres și prosperitate continuă pentru poporul român.
ELIAS SARKIS

Președintele Republicii Liban

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc din toată inima pentru urările adresate cu ocazia celei de-a doua aniversări a independenței Angolei, dorind totodată succese mai mari poporului român. Primiți salutări frățești și revoluționare.

LOPO DO NASCIMENTO
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Populare Angola

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
A ÎNDEPLINIT PLANUL

MEHEDINȚI
PE 11 LUNI

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SURINAM

Excelenței Sale Domnului J. H. E. FERRIER
Președintele Republicii SurinamCu ocazia celei de-a doua aniversări a proclamării independenței tării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și noi realizări poporului surinamez prieten pe calea propășirii sale libere și independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului H. A. E. ARRON
Prim-ministru al Republicii SurinamLa cea de-a doua aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră vă transmit calde felicitări, iar poporului surinamez urări de progres și prosperitate.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

DIN VIATA PARTIDELOR
4

COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

P. C. DIN AUSTRALIA

„Coaliția forțelor stingă—premisa
înaintării pe calea transformărilor sociale"Recent, la Sidney, a avut loc ședința plenară a Comitetului Național 
al Partidului Comunist din Australia, in cadrul căreia Eric Aarons, se
cretar al partidului, a prezentat raportul intitulat „Partidul, perspectivele 
sale și calea de înaintare in viitor".

Cronica zilei

Oamenii muncii din județul Mehedinți au îndeplinit sarcinile de plan la producția globală, industrială pe 11 luni, creindu-și in acest fel condiții pentru realizarea pînă la finele lui noiembrie a unei producții globale suplimentare de peste 160 milioane lei. Vor fi astfel livrate suplimentar economiei naționale 283 milioane kWh energie electrică, un cargou de 2 400 tdw, o șalandă de 500 mc, o gabară de 1 000 tone și două de cite 500 tone, 994 restea, importante cantități produse.într-o telegramă adresatăP.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
mc ch’e- de alte
C.C. al

(Urmare din pag. I)neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc — așezate de partidul și statul nostru Ia baza activității lor internaționale și promovate neabătut pe arena mondială ca bază a relațiilor noi între state. în același timp, experiența istorică a validat justețea pozițiilor principiale, ca și a activității practice desfășurate de țara noastră pentru securitate în Europa și in lume, pentru dezarmare, pentru r omovarea metodei tratativelor și ontactelor politice, ca singura cale posibilă și rațională de soluționare a problemelor litigioase, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Bogata și intensa activitate internațională a României, eforturile neobosite consacrate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte au sporit și mai mult prestigiul ei în lume.Succesele remarcabile în construcția socialistă cu care este întimpinată Conferința Națională a P.C.R. exprimă voința fermă a tuturor fiilor patriei de a îndeplini și depăși sarcinile trasate de Congresul al XI-lea și pentru următorii ani. Călăuză sigură pe acest drum vor fi hotărîrile Conferinței Naționale, care va stabili modalitățile concrete de realizare în continuare, în condiții optime, a hotări- rilor Congresului al XI-lea, a sarcinilor cincinalului și a Programului suplimentar de dezvoltare a economiei naționale pentru anii 1976—1980, des- chizînd totodată o perspectivă luminoasă asupra viitorului prin orientările generale pentru Planul de dezvoltare economico-socială în perioada 1981—1985 și măsurile de reducere a duratei săptămînii de lucru.La trei ani de la Congresul al XI- lea, se verifică din plin că hotărîrile pe care le-a adoptat jalonează drumul unei puternice înfloriri a patriei socialiste. Sînt, totodată, mai evidente ca oricînd iscusința și înțelepciunea cu care partidul iși îndeplinește rolul de forță politică conducătoare în societatea noastră, însuflețirea cu care este urmat de masele largi. Unitatea de nezdruncinat a întregii națiuni în jurul partidului se afirmă, o dată mai mult, ca un uriaș izvor de forță al societății noastre, chezășie a înfăptuirii minunatelor perspective conturate în Programul partidului, ale cărui prevederi prind viață prin munca plină de abnegație a tuturor fiilor patriei.
t

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateca
11,25 Corespondenții județeni transmit...
11,40 - ■
11.45
16.00
16,05
16,35
17,05
18.45

Telex 
închiderea programului 
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă franceză 
Emisiune în limba germană 
PARTIDUL — CENTRUL " 
AL NAȚIUNII NOASTRE 
LISTE — documentar TV 
Film serial pentru copii :

VITAL 
SOCIA-

Cuore19,05__________  ,____  _____ , _____
19,30 Telejurnal • IN ÎNTÎMPINAREA 

CONFERINȚEI NAȚIONALE A

19,50 ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A P.C.R. 
„Temelii de țară nouă".

județean de partid scrie : puternic de îndemnurilecomitetul Mobilizați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru în județul Mehedinți și animați de dorința fierbinte de a întimpina Conferința Națională a Partidului Comunist Român, eveniment politic de o excepțională însemnătate, cu noi și importante succese, vă asigurăm că noi, mehedințenii, ne vom înzeci eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe acest an și pe întregul cincinal, adu- cindu-ne astfel contribuția la progresul mai rapid al țării noastre pe drumul luminos al comunismului.

Miercuri, 23 noiembrie, tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a primit delegația Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică a Republicii Cuba condusă de tovarășul Miquel Llaneras, vicepreședinte al comitetului. Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării tehnico-științi- fice dintre C.N.S.T. și C.S.S.T. Au participat Humberto Castello, ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.în timpul șederii în România, delegația cubaneză a vizitat unități economice, de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică din București și Ploiești. în încheierea vizitei a fost semnat un protocol privind dezvoltarea colaborării țehnico-științifice între organele de resort din cele două țări.Joi, delegația a părăsit țara.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Mfulunkatu Lumba, a oferit, joi seara, o recepție.Au participat Angelo Miculescu. viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Constantin Stătescu, ministrul justiției, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Cu același prilej, însărcinatul cu afaceri al Republicii Zair la București a vorbit, joi seara, la posturile noastre de Radio și Televiziune.
★Joi a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist (U.T.M.S.), din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de tovarășul Ki Ge Riong, președinte al C.C. al U.T.M.S., care va efectua o vizită în țara noastră, la invitația Uniunii Tineretului Comunist.

•«■?*• -------------- --

La aeroportul internațional Bucu- rești-Otopeni, delegația a fost întîm- pinată de tovarășii Ion Traian Ștefă- nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Nicu Ceaușescu, Cristina Luca și Radu Enache, secretari ai C.C. al U.T.C., de cadre ale Uniunii Tineretului Comunist.în aceeași zi au început convorbiri la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. S-a relevat contribuția de excepțională însemnătate a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen pentru dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre.S-a realizat un schimb de experiență și de informații cu privire la activitatea tineretului din cele două țări și a fost evidențiată dorința reciprocă de dezvoltare în continuare a raporturilor de prietenie și colaborare dintre tineretul din România și R.P.D. Coreeană. dintre U.T.C. și U.T.M.S.A fost de față Pec Hîng Ghi, însărcinatul cu _afaceri a.i. al Republicii Populare București. Democrate Coreene la
★european al U.N.E.S.C.O. superior —La Centrul pentru învățămîntul C.E.P.E.S. — cu sediul la București, s-au încheiat lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comitetului consultativ al C.E.P.E.S. Comitetul a adoptat un raport iii care sint prevăzute sugestii pentru activitatea viitoare a acestui centru al Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură, în vederea perfecționării învă- țămîntului superior.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi după- amiază, o manifestare culturală. Au participat membri ai I.R.R.C.S. și Ligii române de nie cu popoarele din Asia și reprezentanți ai Ministerului rilor Externe, oameni de artă tură, un numeros public. în manifestării, ziaristul Mircea nescu a împărtășit impresii de călătorie în Mauritania.

Principala problemă care stă în fața noastră — a spus raportorul — constă în definirea naturii, a perspectivelor și a căii pe care trebuie să meargă înainte partidul nostru. Se știe că, în condițiile existenței unui inamic redutabil, cum este clasa burgheziei, care dispune de bogăție și de un larg aparat de stat, pentru înfăptuirea schimbărilor revoluționare este nevo! j de o puternică forță. Iar această forță se poate ridica numai prin lupta dusă de clasa muncitoare și de celelalte forțe mișcări sociale care acționează direcția eliberării de exploatare.De asemenea, este nevoie de forță organizatorică puternică, înarmată cu idei revoluționare, care să definească din punct de vedere teoretic, ideologic, principiile generale pe care să se bazeze noua societate spre care poporul aspiră. Noi considerăm că partidul nostru reprezintă partea cea mai importantă a acestei forțe. Noi nu revendicăm o poziție de superioritate sau o poziție specială ; o asemenea poziție trebuie cîș- tigată. Problema care se pune este : cum poate partidul nostru, acționind în condițiile noastre, să-și aducă maxima sa contribuție la dezvoltarea forțelor necesare pentru transformări socialiste în țara noastră ?Noi credem, desigur, că și alte forțe organizate trebuie să joace rolul lor și avem in vedere realizarea unei coaliții de stingă. în sinul partidului laburist există o aripă de stingă ; la fel, în cercurile mișcărilor de tineret și femei, ca și ale mișcării de masă, sînt elemente de stingă. De asemenea, au avut și au loc acțiuni comune de luptă care — după cum se arată în raport — reprezintă începuturi ale realizării in fapt a unei coaliții a forțelor de stingă. Se pot reuni, laolaltă, diversele izvoare de luptă într-un puternic torent general care, în anumite circumstanțe, să devină o amplă mișcare pentru schimbări sociale radicale, unită în jurul unui program comun. Forma pe care o va lua această mișcare la nivel politic nu poate fi prevăzută, după cum și condițiile în care se aceasta vor fi greu de

Și in
O

Referindu-se în con'inuare la problemele construcției de partid raportorul a arătat : Partidul nostru trebuie să devină un partid puternic, un partid de masă in continuă creștere, care să asculte și să învețe de Ia mase. El a subliniat apoi necesitatea întăririi unității partidului și a intensificării educării membrilor de partid.Condițiile din Australia diferă de cele din alte țări și, ca atare, și calea trecerii spre socialism va fi diferită. De asemenea, a arătat raportorul, partidul nostru trebuie să se diferențieze în cadrul mișcărilor de masă, prezentîndu-și punctul său de vedere propriu, mobilizînd forțele de care dispune. Și aceasta se realizează prin activitatea partidului, prin conducerea sa, prin organul său „Tribune". Aceasta este calea pe care noi o vom urma.Raportul cuprinde și o serie de puncte ale programului partidului asupra cărora t va insista în cursul campaniei electorale : naționalizarea și controlul democratic asupra principalelor companii multinaționale : planificarea industriei și a sectorului agricol ; programe de lucrări blice ; controlul public asupra loacelor de informare în să etc. Pe plan internațional,portul pune în evidență necesitatea intensificării luptei pentru o politică externă independentă și nealiniată, incluzînd sprijinul pentru mișcările de eliberare națională și pentru făurirea unei noi ordini economice mondiale.La încheierea lucrărilor plenarei, Comitetul Național a adoptat textul unui document referitor la problemele de politică externă. Scopul comuniștilor — se arată ment — este înfrîngerea imperialismului și înlocuirea capitalismului și neocolonialismului prin socialism în lumea intreagă. Activitatea în direcția prevenirii unui nou război mondial, încetării cursei înarmărilor, dezvoltării solidarității cu popoarele care luptă pentru eliberare națională, lichidarea rasismului, realizarea unei noi ordini economice și crearea unei

pu- mij- ma- ra-

conducerii priete- Africa, Aface- și cul- cadrul S. Io-

va dezvolta apreciat.

in docu-

lumi in care toate națiunile să fie egale constituie o datorie internationalists a comuniștilor și, totodată, o contribuție esențială la schimbări sociale in Australia.în continuare, Comitetul Național subliniază principalele puncte ale programului Partidului Comunist din Australia pentru campania în vederea realizării unei politici externe nealiniate : lichidarea tuturor instalațiilor militare străine din Australia și desființarea pactului militar ANZUS ; crearea în oceanele Indian și Pacific a unei zone de pace, liberă de arme nucleare ; opoziție față de proliferarea armelor nucleare ; distrugerea stocurilor existente de asemenea arme ; reducerea substanțială a cheltuielilor militare și îndreptarea sumelor astfel eliberate spre programe de ajutor ; sprijin pentru mișcările naționale de eliberare și antiimperialiste etc.Partidul Comunist din Australia, se arată în continuare, consideră necesar să acționeze în solidaritate cu mișcările revoluționare, în special cu partidele comuniste din diverse țări. Noi apreciem toate eforturile depuse in direcția realizării unității în cadrul mișcării comuniste internaționale, în conformitate cu principiile independenței și neamestecului în treburile interne. întîlnirea din 1976 a partidelor comuniste din Europa a reafirmat in documentele sale respectul pentru independența tuturor partidelor și neamestecul in treburile lor interne. Partidul Comunist din Australia salută această poziție ca o reflectare a convingerii tot mai puternice existente in mișcarea comunistă internațională că unitatea poate fi realizată in practică numai pe baza respectării egalității drepturi.Partidul Comunist din Australia continua să dezvolte contactele toate mișcările antiimperialiste și coopereze pe plan internațional toate organizațiile progresiste. Recu- noscind mișcării condiții diferite metode, tralia salută orice contribuție adusă scopului comun al eliberării naționale, păcii, libertății și socialismului.

inva cu să cucă diversele sectoare ale antiimperialiste luptă în istorice și social-economice și folosesc o varietate de Partidul Comunist din Aus-

LE MONDE Hormonul cerebral uman deschide noi
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Platoul Bucegi și stațiunile de pe Valea Prahovei
sint gata pentru startul in ediția de iarnă,.Așteptăm doar să fie zăpadă suficientă. Ea ne mai lipsește pentru a putea da startul competiției sportului alb“ înscrise în ediția de iarnă a „Da- ciadei". Cu aceste cuvinte ne-a în- tîmpinat la Sinaia Ion Dinu, președintele Comisiei județene de schi Prahova. Intr-adevăr, pe platoul Bucegi cit și in stațiunile Văii Prahovei totul este pregătit pentru sezonul in- trecerilor de iarnă. Pe cele 5 pirtii— de la Valea Dorului, Furnica, Cota 1400, Vîrful cu Dor, Poiana Popicăriei— s-au încheiat lucrările de amenajare : s-a terasat terenul, înlăturîn- du-se bolovanii, crengile, s-au construit parapete la punctele periculoase, șanțuri pentru scurgerea apelor. Asemenea acțiuni, aflăm de la primarul Sinaiei, Constantin Neagu, au fost începute încă acum cîteva luni și la ele au participat sute de tineri, iubitori ai schiului și săniuței din școlile și liceele localității, din unitățile industriale. La toate aceste măsuri se adaugă și cele luate pentru curățirea cărărilor de munte de fj-un- ze și crengi, de alte obstacole, de refacerea marcajelor, de plantarea stîl- pilor și săgeților pentru orientare turistică, de așezarea, la punctele de răscruce, a unor mari panouri cu harta masivului pe care sînt prevăzute trasee, cabane, mijloace de transport etc. Șoseaua auto Sinaia—Cota 1400 a cunoscut și ea reparațiile necesare.Ne-am deplasat la punctul de plecare a telefericului și aici am avut o convorbire cu Constantin Moisescu, șeful instalațiilor transport pe cablu.— Asigurăm pe viitorii noștri oaspeți — sportivi — că toate sistemele transportului pe cablu (telefericul ce merge pină la Cota 2 000, teleschiul și telescaunul de la Cota 1 400 și Virful cu Dor) sînt total reparate și revizuite tehnic, incit circulația se va

dupăface în cele mai bune condiții, un program de sezon prelungit, mai ales sîmbăta și duminica.— Ce noutăți aveți ?— Noutăți ar fi că în acest an s-a omologat funcționarea rețelei de tele- scaun de la Cota 2000 la Valea Dorului și de aici la Vîrful cu Dor. In felul acesta, rețelele de transport pe cablu au ajuns la o lungime de peste 40 km.O altă noutate, în sensul îmbunătățirii transportului în Munții Bucegi, ne-a furnizat-o primarul orașului
„DACIADA“o competiție pentru toți

Bușteni, Marin Militaru. Ne-am întîl- nit cu edilul stațiunii la telecabină, de unde foarte curind urma să plece noul teleferic spre cabana Babele prin Valea Jepilor. „Va fi cel mai spectaculos urcuș spre platoul Buce- gilor — ne asigură primarul. Tocmai sint aici pentru a stabili cu constructorul data fermă a intrării în funcțiune a noii linii. Ea se află, după cum vedeți, în avansate probe tehnologice și mai mult ca sigur, din tot ce am stabilit pînă acum, la 25 decembrie totul va fi terminat**.Nou e și faptul că, pe lingă cele 8 centre de închiriere a materialului sportiv existente la Sinaia, se va mai înființa un centru în orașul Bușteni, Ing. Alexandru Dumitrașcu, directorul centrului profesional industrial din Bușteni, amator de schi, ne spunea : „Vom avea, în sezonul acesta, foarte mulți oaspeți, din toate zonele țării, dar asta nu ne împiedică să

organizăm cit mai multe competiții locale. Cei peste 1 000 de elevi din centrul nostru vor fi antrenați toți să practice schiul și sania, intrecindu-se pe clase, pe grupe, pe vîrste. Sîntem doar la 20 de minute de pîrtia din Valea Albă (lungă de 1 800 m, cu un nivel de coborîre de 400 m). Vom face acest drum cu plăcere, în fiecare zi, și prin antrenamente serioase vrem să cîștigăm în competițiile „Da- ciadei" pe plan interorașe, interjudețe sau chiar pe țară cit mai multe trofee, să avem mulți tineri printre primii in clasament. Chiar vreau să notați că ne propunem, de această dată la săniuș, ca în competiția pe țară „Săniuța de argint" să ne situăm pe unul din primele trei locuri".Acestor dorințe salutare le-a mai adăugat altele primarul — care ne-a spus că „Punctele de vedere din articolul critic publicat anul trecut de „Scînteia", despre copiii pînă la 7 ani care stăteau mai mult la gura sobei, au fost însușite de școlile din Bușteni. Anul acesta, pe derdelușurile orașului (mai mult de jumătate din străzi ferite prezintă asemenea locuri de întrecere) se vor găsi sute și sute de șoimi și școlari din primele clase, în acest scop am hotărît ca în atelierele școlilor, și acasă, părinții să confecționeze zeci de săniuțe pentru copii"....In încheiere, o doleanță care ni s-a înfățișat de cei mai mulți cu care am discutat : asigurarea marcajelor de pe Valea Prahovei, și cu schiurile necesare, mai ales pentru copii. Tovarășul Ion Dinu propunea ca fabrica de la Reghin — de ce nu ? — să aibă la Sinaia un magazin propriu de prezentare și des- a schiurilor. Justă propu- Cînd va fi realizată în prac-facere nere ! tică ?
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Sala sporturilor Floreasca din Capitală a găzduit aseară, in cadrul „Cupei campionilor europeni** la baschet feminin, meciul retur dintre echipele I.E.F.S.-Liceul nr. 2 București și D.S.I. Ankara. Partida s-a încheiat cu scorul de 112—43 (46—25) în favoarea gazdelor. învingătoare și în primul joc (96—63), baschetbalistele românce s-au calificat pentru sferturile de finală.

• Meciurile disputate aseară in competiția de hochei pentru juniori „Cupa Prietenia", ce se desfășoară la patinoarul „23 August" din Capitală, s-au încheiat astfel : Cehoslovacia — R.D. Germană 7—1, U.R.S.S. — Ungaria 17—0, Polonia — România 11—3, Școlarul București — Bulgaria 7—6. Turneul urmează a fi reluat simbătă.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

cinema

• Piste noi în investigarea sistemului nervos central
• Perspective promițătoare în fabricarea de antibiotice,

hormoni, enzime depoluante.Este cunoscut că dezvoltarea fiecărui individ in parte, ansamblul 
proceselor care alcătuiesc evoluția, precum și crearea noilor rase de 
animale și soiuri de plante, însăși existența celulei — baza vieții — 
sint condiționate de procese biochimice sau de altă natură, la origi
nea cărora se află activitatea GENELOR, Genele suferă modificări 
(mutații), ceea ce determină noi însușiri ale organismelor. Posibilitatea 
de a „manipula" genele in interesul omenirii constituie o PROBLE
MA CARDINALA A GENETICII, A ȘTIINȚEI IN GENERE. Pe acest 
plan s-au obținut unele rezultate remarcabile. In articolul din care 
reproducem mai jos, ziarul „LE MONDE" prezintă unul din aceste re
zultate, și anume producerea, pentru prima oară in lume, a unui HOR
MON CEREBRAL UMAN. Relevindu-se de la început că dacă această 
realizare nu rezolvă ansamblul dificultăților cu care sînt confruntați 
geneticienii din lumea intreagă, in articol se subliniază că metodele 
deschid calea unor alte intervenții asupra genelor, precum și a pre
gătirii — lesnicioase și convenabile — a unor hormoni deosebit de utili 
in terapeutica umană.La început a fost nevoie să se colinde, timp de trei ani, abatoarele — se spune în articol — pentru a colecta 5 milioane de creiere de oaie șl a se manipula astfel peste 50 de tone de fragmente de hipotalamus (regiune a creierului). Astfel, echipa lui Roger Guillemin, laureat al Premiului Nobel pe 1977, a reușit, în 1968, să izoleze în stare pură un mi- ligram dintr-o substanță excepțională. Era PRIMUL „hormon" al creierului, un mic peptid secretat de hipotalamus care reglează, prin intermediul hipofizei, funcțiile glandei tiroide.în 1971, UN AL DOILEA hormon a fost izolat de către Schally, alt laureat al Premiului Nobel pe 1977 ; și, ceva mai tîrziu, de același Guillemin, cu prețul unor enorme dificultăți și prin metode sofisticate. Apoi, în 1972, Guille • • • ■riza un AL TJ somatostină nica umană importante : nului de creștere ; inhibă secreția a doi hormoni ai pancreasului — glu- cagonul și insulina — care asigură regularizarea procentului de zahăr in singe și a căror dereglare conduce lâ diabet și la complicațiile sale vătămătoare.Aceste două activități, precum și faptul că acest hormon este de o

(lemin izola și caracte- JREILEA HORMON — — care prezintă in elicei puțin două aplicații inhibă secreția hormo-

structură chimică relativ simplă, au determinat să se pună ca obiectiv SINTEZA ARTIFICIALĂ a acestui peptid. în ce privește somatostină, Guillemin vedea in ea mijlocul nu de a înlocui insulina, dar de a i se alătura pentru „a corecta deficiențele metabolismului și ale sistemului endocrin proprii diabetului, într-un mod care să nu mai permită doar administrare de insulina**.Sinteza chimică a acestui peptid s-a realizat în chiar anul descoperirii sale, dar cu ajutorul unor mijloace costisitoare și complexe, care nu permiteau decît să se obțină cîteva miligrame, utile doar pentru cercetarea fundamentală și aplicată, în nici un caz să se asigure o producție de masă. Succesul pe care l-au obținut de curind trei echipe care au cooperat la același proiect, constă tocmai în faptul că se întrevede posibilitatea obținerii unei producții de masă. Iată de ce este util să se insiste asupra importanței extreme a acestei manipulări genetice, chiar dacă realizarea sa nu reprezintă soluția-cheie care să permită omului de a face să se exprime in bacterii manipulate toate mesajele pe care le dorește; de altfel, admițînd-o în principiu, nimeni nu poate da asigurări astăzi că a- ceastă soluție universală există.

Seria de performanțe tehnice, adăugată la o remarcabilă măiestrie biochimică, și-a dat roadele : cultivînd timp de o zi sau două vreo 10 litri de culturi bacteriene sau vreo 20 de grame de bacterii, cercetătorii au obținut 5 mili- grame de somatostină umană. Costul unei asemenea culturi bacteriene, odată obținută speța bacteriilor manipulate, se poate ridica la citeva zeci de franci, la care s-ar adăuga prețul operațiilor de extragere chimică care, chiar dacă ar ajunge să amplifice de 100 de ori prețul culturii, tot s-ar ajunge la un preț convenabil pentru producerea unui hormon de la care se așteaptă atît de mult.Această victorie în producerea de somatostină a fost exploatată pentru a se demonstra ASPECTELE POZITIVE ale manipulărilor genetice. Ea a stimulat, de asemenea, industria farmaceutică, foarte să recurgă la experiențe toare. Aproape peste tot în au fost brevetate tehnici ramurile bacteriene, chiar ca rezultatele să u fost realmente concludente, dar mizele sînt enorme : E VORBA DE A SE AJUNGE LA FABRICAREA DE NOI GAME DE ANTIBIOTICE, DE ALȚI HORMONI UMANI, DE ENZIME DEPOLUANTE, DE PLANTE -------FIXEZE AZOTUL etc. să mire de aceea faptul se activizează în acest că unele laboratoare în te consacră acestor probleme o parte importantă din potențialul lor de cercetare. Deocamdată, un lucru e cert : că au și fost înființate două firme concurente cu scop lucrativ : Genentech și Cetus Lab, care, asigu- rîndu-și concursul unor geneticieni, vor vinde fabricanților importante ramuri de bacterii manipulate.Chiar dacă reușita savanților cali- fornieni nu duce încă la calea generală care să permită de a face să se producă tot ce am vrea prin bacterii manipulate (admițînd că o asemenea cale există), trebuie totuși subliniată importanța excepțională a activității ce s-a depus în această direcție.

dori toare promiță- lume privind înainte
CARE SA Nu trebuie că industria domeniu și Statele Uni-

20,20 Film artistic : „Marea crudă" — 
producție a studiourilor engleze. 
Premiera pe țară

22,10 Atelier de creație Uterar-artistică
22,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00
17,25
17,45
18.30

vremea

18,45

19,30

Pe teme economice 
Radar pionieresc 
Ora veselă
Reportaj TV : „Capitol nou la o 
carte despre satul românesc" 
Portativ. Pagini din creația 
Fr. M. Veracini șl Mozart
Telejurnal « ÎN ÎNTÎMPINAREA 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
P.C.R.
Emisiune de știință : Viața într-o 
picătură de apă

20,15 Cintece de petrecere
20.40 Blocnotes — informații utilitare 
21,05 Telex
21.10 Romantismul tîrziu — lieduri de 

Johannes Brahms
21.40 Telerama sport

lui

19,50

Timpul probabil pentru zilele de 26. 
27 și 38 noiembrie, tn (ari : Vremea 
va fi in general instabilă în regiunile 
nordice, dar relativ frumoasă in rest. 
Cerul va fi variabil. In Crlșana, Tran
silvania, Maramureș și nordul Moldo
vei vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ploaie, tn celelalte 
regiuni, cu totul izolat, burniță sau 
ploaie. Vint slab pină la potrivit, cu 
intensificări la munte. Temperatura în 
creștere ușoară. Maximele vor fi cu
prinse ziua între 4 și 14 grade, iar mi
nimele noaptea, între zero șl 10 grade, 
mai coborîte în estul Transilvaniei, tn 
București : Vremea relativ frumoasă 
cu cer variabil. Tendință de ploaie slabă 
la sfirșitul Intervalului. Temperatura în 
creștere ușoară. Ceață slabă dimineața.

• Mama : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 
9,30; 11; 12,30; 14, Danka — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Aripioară sau picior
— 9; 11,15; 13,30; 16; 1 
FAVORIT - 9; 11,15;
18; 20,15, FESTIVAL - 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• D-ale carnavalului :
— 9,15; 11,30; 13,45; 16;
• Ai șaptelea continent 
FARUL — 8,30; 10,30 12.30 
16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Mark polițistul : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Surîsul mamei : EXCELSIOR

SCALA 
20,30, 

; 15,45; 
nas:

CENTRAL 
18; 20. 
: LUCEA- 

14,30;

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 11,15, 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Fablio magicianul : FLAMURA
— 9.
• Regăsire 
13,15; 15,30;
9; 11,15; 13,30. ____ .
• Din lumea filmului de 
dată : GRIVIȚA — 9,15;
14,15; 17; 19,45.
• Sonată pe malul lacului 
RIȚA — 9; 11; 13,15; — 
20.
• Atac împotriva lui 
EFORIE — 9; 11,15;
18,15; 20,30.
• Iarna bobocilor : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20, 
MUNCA - 15,45; 18; 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Toamna bobocilor : MUNCA
— 9; 11,15; 13,30.
• Johnny Chitară: BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Făgăduiala : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Salty ; BUCEGI - 9,15; 11,15;
13.15, FLACÂRA - 9; 11,15; 13,30.
• Chirurgii : BUCEGI - 15,30;
17,30; 19,30.
• Taburetul prințesei : FLACARA
— 15,45; 18; 20,15.

GIULEȘTI — 9; 11 ;
17,45; 20, AURORA — 
" 15,45; 18; 20,15.

.................... altă-
11,45;

15,30
MIO- 
17,45;

Rommel :
13,30; 18;

• Căpitan la 15 ani — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30, Suferințele * ” ‘ *
Werther — 17,30; 19,30 : 
TARI.
• Răpirea fecioarelor :
SĂRII - 16; 18; 20.
• Corsarul negru : FLOREASCA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Program de desene animate 
W. Disney — 16, A cincea pecete
— 18; 20 : PACEA.
• Ținutul uitat de
— 9; 11,15; 13,30; 
TOMIS — 9; 11,15;
20,15.
• Buzduganul cu
POPULAR - 15,30 ,
• Marele singuratic :
SUL — 16; 18; 20.
• Balul de sîmbătă seara : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

tinăruliti 
FEREN-

DRUMUL

timp : VOLGA 
16; 18,15: 20,15. 
13,30; 15,45: 18;

trei peceți : 
; 19.

PROGRE-

teatre
• Teatrul Național București 
(sala- mare) : Un fluture pc lam
pă — 19,30, (sala mică) : Ciștigă- 
torul trebuie ajutat — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica

„Banatul*4 din Timișoara. Dirijor: 
Nicolae Boboc. Solistă: Elena 
Ghilels — (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Faust
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ei husar — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări44 —- 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala Ma-
gheru) : Adio Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Viziuni flamande
- 19.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Neves
tele vesele din Windsor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Cunună de frumuseți
- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10.
• Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10, 
Anotimpurile mînzului — 17.
• Circul București : Super circ
— 19,30.

19.
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Un document al O.N.U. elaborat
din inițiativa României •

Raportul secretarului general al O.N.U. privind 
consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor 

și ale cheltuielilor militareNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Fenomen de o mare complexitate, cursa modernă a înarmărilor reprezintă un grav pericol pentru pacea și securitatea internațională și, totodată, exercită o profundă influență negativă asupra vieții economice și sociale, asupra eforturilor de progres și bunăstare ale popoarelor.Preocupată de destinele păcii și securității, de încetarea cursei înarmărilor și de înfăptuirea dezarmării, țara noastră are meritul de a fi adus pentru prima dată problematica consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor in atenția O.N.U. — inițiativă care a condus la elaborarea, în 1971, a primului raport al secretarului general al Națiunilor Unite pe această temă. După cum se știe, acest raport a fost recent actualizat, in baza unei inițiative românești.In noua sa formă, raportul secre
tarului general al O.N.U. privind 
consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și ale cheltuielilor 
militare tratează multilateral problema efectelor nocive ale acestei competiții periculoase și costisitoare, între altele, în raport sînt relevate 
uriașa risipă de energii umane din
tre cele mai calificate și deturnarea 
unui mare potențial tehnologic pen
tru scopuri distructive, cu toate con
secințele ce decurg de aici pentru e- 
forturile de progres și dezvoltare ale 
națiunilor, in special ale țărilor in 
curs de dezvoltare.„în întreaga lume — se subliniază in documentul menționat — circa 400 000 ingineri și cercetători lucrează la proiecte militare. Costul acestei deturnări de resurse este imposibil de evaluat. Mărimea sa poate fi sugerată amintind că. în timp ce a- vansul științific și tehnologic a oferit enorme avantaje omenirii, circa 40 la sută clin resursele financiare consacrate cercetării și dezvoltării după al doilea război mondial au fost folosite în domeniul militar. Ea este, de asemenea, sugerată de problemele uriașe și urgente care confruntă deopotrivă țările industrializate și cele în curs de dezvoltare și pentru soluționarea cărora condiția prealabilă esențială este reprezenta

tă de un efort viguros de cercetare și dezvoltare".Experții care au elaborat raportul resping teza potrivit căreia cercetările cu caracter militar ar avea a- plicabilitate largă și ar aduce avantaje considerabile pentru economia civilă. In acest sens, în raport se arată : „Faptul elementar al unei e- norme deturnări de resurse a fost deghizat în pretențiile excesive în legătură cu importanța utilizării în scopuri civile a rezultatelor cercetării, și dezvoltării militare. Efortul pentru îmbunătățiri permanente în armament și echipamente militare — se argumentează — a fost un imbold important pentru progresul tehnologic și, continuă partizanii a- cestei teze, fără urgența unor cereri militare nu ar fi fost eliberate fonduri în suficientă măsură". „Totuși, arată experții, o apreciere obiectivă indică faptul că afirmațiile de acest gen sînt enorm exagerate, și chiar exemplele standard nu sînt cu totul convingătoare. De fapt, este remarcabil cît de multe invenții de o mare importanță civilă în producția tehnică a materialelor, în producerea de energie electrică, a motoarelor și în alte aplicații, în toate domeniile transportului și comunicațiilor au datorat deosebit de puțin originii lor și foarte puțin, dacă nu deloc, evoluției lor ulterioare în domeniul cercetării și dezvoltării militare, chiar dacă adesea ele au fost a- doptate de forțele armate și adaptate într-o etapă ulterioară la necesitățile militare. Utilizările în scopuri militare ale cercetării civile au fost incomparabil mai mari decît cele civile provenind din cercetarea militară".Concluzia logică desprinsă de grupul de experți este aceea că, departe de a avea aplicațiile civile pe care încearcă să le acrediteze partizanii cursei înarmărilor, cercetările și per
fecționările cu caracter militar iro
sesc energii intelectuale și fonduri 
uriașe, a căror utilizare pașnică ar 
contribui la accelerarea progresului 
națiunilor, la lichidarea subdezvoltă
rii, la soluționarea celorlalte mari 
probleme cu care este confruntată 
omenirea contemporană.

Contacte și consultări în problemele 
Orientului MijlociuCAIRO 24 (Agerpres). — Conti- nuîndu-și seria de contacte diplomatice inițiate miercuri dimineața, Bu- tros Ghali, ministrul interimar al a- facerilor externe al Egiptului, s-a întîlnit cu ambasadorii și reprezentanții statelor arabe acreditați la Cairo. După cum informează agenția M.E.N., Butros Ghali „a comunicat interlocutorilor săi dimensiunile și rezultatele vizitei președintelui Anwar El Sadat la Ierusalim".Ministrul egiptean a arătat în cadrul întîlnirii că președintele Sadat a reafirmat cu prilejul vizitei la Ierusalim poziția țării sale privind o reglementare dreaptă și pașnică a problemei Orientului Mijlociu pe baza unei retrageri complete a Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967 și a recunoașterii drepturilor poporului palestinian. Șeful statului egiptean — a spus Ghali — a precizat părții israeliene că legăturile organice care unesc Egiptul cu lumea arabă fac imposibil un acord unilateral sau parțial asupra reglementării problemei din zonă și că orice soluționare trebuie să fie globală și cuprinzătoare și să țină seama de dreptul poporului palestinian la autodeterminare.

Pe de altă parte, ministrul egiptean a informat diplomații arabi că partea israeliană este conștientă de atașamentul statelor arabe față de linia strategică comună privind retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate după războiul din 1967 și dreptul poporului palestinian la autodeterminare.Ghali a spus că Egiptul respinge orice soluționare parțială și că nu și-a schimbat poziția sa de principiu, ci a efectuat doar o modificare în modul de abordare a problemei, pe baza dialogului direct.Agenția M.E.N. informează că la reuniune au participat reprezentanții tuturor țărilor arabe, cu excepția celor ai Siriei, Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste și Organizației pentru Eliberarea Palestinei.
★BEIRUT. — Președintele Libanului, Elias Sarkis, a conferit, miercuri, cu Abdel Halim Khaddam, vicepre- mier și ministru al afacerilor externe al Siriei, aflat la Beirut. La întrevedere a asistat și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Dezbaterile din Adunarea Generala 
a O. N. U.NAȚIUNILE UNITE. — In Adunarea Generală a O.N.U. a continuat examinarea situației din Orientul Mijlociu. Au luat cuvîntul reprezentanții Egiptului, Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Poloniei, Ku

weitului, Iugoslaviei, Statelor Unite și Canadei.Adunării Generale i-a fost supus spre examinare un proiect de rezoluție din partea reprezentanților Cubei, Republicii Democratice Madagascar și Sri Lanka.
Criza energetică

valutar-financiare de
Lumea capitalistă trăiește din nou tensiunea perturbațiilor monetare. La bursele internaționale, dolarul scade, în timp ce marca vest-germa- nă, francul elvețian, ca și yenul japonez înregistrează creșteri. Ba, chiar și unele devize „slabe" s-au înscris într-o mișcare ascendentă. Cel mai recent exemplu — revalorizarea de facto a lirei sterline ; altele, ca lira italiană sau peseta spaniolă, continuă să se caracterizeze prin instabilitate și declin.Actualele fenomene de instabilitate monetară au sporit neliniștea în lumea capitalistă. Semnificative în acest sens sînt reacțiile Wall Strfiet-ului — centrul vital al lumii de afaceri. Indicele „Dow Jones" — care exprimă valoarea medie a acțiunilor celor mai reprezentative firme americane din domeniul industriei, transporturilor și serviciilor — a scăzut în unele cazuri sub așa- numitul „prag fatidic" ce marchează intrarea bursei newyorkeze într-o fază depresivă cu perspective de durată. „Sîntem total descurajați; 

piața se deteriorează constant și ni
mic nu pare să poată împiedica a- 
ceastă tendință" — declara un reprezentant al firmei americane „Reynolds Securities".Cum, de regulă, „pulsul Wall Street- ului" reflectă starea organismului economic american, observatorii și-au îndreptat atenția asupra conjuncturii din S.U.A. Potrivit ultimului raport publicat de Ministerul a- merican al Comerțului, balanța comercială a Statelor Unite va înregistra în 1977 un deficit de circa 25 miliarde de dolari, ceea ce ar însemna de aproape trei ori mai mult decît cel din 1976. „Deficitul scontat al 
balanței noastre comerciale — declara ministrul de finanțe al S.U.A.,

Michael Blumenthal — va fi aproa
pe egal cu proiectatele surplusuri 
ale Japoniei, R.F.G., Elveției și O- 
landei. Este momentul ca aceste țări 
să facă mai mult în vederea redu
cerii excedentelor, pentru a lăsa 
Statele Unite intr-o poziție mai pu
țin expusă".Datele furnizate de Ministerul Comerțului al S.U.A. arată că deficitul balanței comerciale s-a ridicat la un nivel anormal nu datorită slăbirii competitivității produselor americane pe piețele externe (ponderea S.U.A. în exporturile mondiale a sporit cu aproape 2 la sută în ultimii cinci ani), ci din pricina unei creșteri vertiginoase a importurilor. Peste 40 la sută din această creștere revine petrolului. In prima jumătate a anului, S.U.A. au importat lunar petrol în valoare de 3,5 miliarde dolari. Aceasta înseamnă că în 1977 Statele Unite cheltuie într-o singură lună pentru importul de țiței mai mult decît au cheltuit în întreg anul 1971. Potrivit unor declarații oficiale, „nota petrolieră" a S.U.A. se va ridica anul acesta la 45 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă 10 la sută din bugetul federal.Intr-adevăr, dacă în 1973, S.U.A. importau 29 la sută din necesarul de petrol si produse rafinate, in 1976 procentul s-a ridicat la 41 la sută, iar pentru 1980 se prevede ca acest procent să atingă 50 la sută. Volumul acestor importuri este, în prezent, mai mare decît jumătate din întreg consumul „Europei celor nouă" și de aproape două ori față de cel al Japoniei. In același timp, specialiștii americani relevă că tendințele din domeniul consumului s-au grefat pe o creștere tot mai mare a risipei de combustibili. Astfel, pentru a reali-

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Numeroase delegații au subliniat importanța 
propunerilor României privind 

aspectele militare ale securitățiiBELGRAD — 24 — Trimisul special Agerpres transmite : In organul subsidiar de lucru privind problemele securității în Europa au început dezbaterile consacrate propunerilor formulate de numeroase delegații în legătură cu aspectele militare ale securității, între acestea, un loc im
portant îl ocupă propunerile Româ
niei privind notificarea mișcărilor de 
trupe, notificarea prealabilă a mane
vrelor aeriene și navale, abținerea de 
a efectua manevre multinaționale in 
apropierea frontierelor altor state, 
angajamentul de a nu crea noi baze 
militare, inclusiv de a amplasa arme 
nucleare și de a nu spori efectivele 
militare aflate pe teritoriul altor 
state in Europa, precum și angaja
mentul de a ingheța bugetele lor mi
litare la nivelul anului 1977 sau 1978. 
Delegația română a propus, de asemenea, ca statele participante să-și 
asume angajamentul de a contribui 
activ la lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1978, 
in problemele dezarmării, astfel incit 
aceasta să obțină rezultate pozitive 
și să constituie începutul unui pro
ces real de dezarmare.Numeroase delegații au subliniat importanța acestor propuneri, avind în vedere obiectivele pe care le urmăresc, și anume întărirea securității și diminuarea tensiunii pe continent, pregătirea climatului politic pentru a se trece la măsuri efective de dezarmare. Au fost, totodată, subliniate elementele comune cuprinse în propuneri românești și propuneri prezentate de țări ca Iugoslavia, Austria, Cipru, Finlanda, Elveția, Suedia,

Malta, Liechtenstein, Norvegia, Canada etc.Obiectivul dezbaterilor îl constituie, de asemenea, propunerile prezentate de U.R.S.S. privind încheierea între țările participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa (C.S.C.E.) a unui tratat care șă stipuleze că nu vor folosi primele — una împotriva alteia — arma nucleară ; realizarea unui acord care să prevadă neextinderea, prin includerea de noi membri, a grupărilor și alianțelor militar-politice opuse din Europa ; transpunerea cu consecvență în viață a unor asemenea măsuri, prevăzute deja în Actul final de la Helsinki, ca notificarea marilor aplicații militare, invitarea de observatori la unele manevre, schimburi de delegații militare, precum și limitarea efectivelor participante la manevrele militare la maximum 50 000—60 000 oameni.Majoritatea delegațiilor subliniază necesitatea ca reuniunea de la Belgrad să facă un nou pas în direcția întăririi securității pe continent prin adoptarea de măsuri eficiente de întărire a încrederii, de reducere a confruntării militare, măsuri politice care să marcheze voința statelor participante de a începe procesul de dezangajare militară și dezarmare în Europa. în același timp, manifestînd preocupare față de situația militară de pe continent, delegațiile participante se pronunță pentru intensificarea eforturilor în cadrul O.N.U. și al altor instanțe internaționale în vederea adoptării de măsuri efective de dezarmare.
LUANDA

Proiectul de statut al Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei — Partidul MunciiLUANDA 24 (Agerpres). — La Luanda a fost dat publicității proiectul de statut al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei — Partidul Muncii, care urmează a fi supus aprobării Congresului național, convocat pentru 4 decembrie. Documentul relevă că „Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei este un partid de avangardă al clasei muncitoare, care unește, intr-o alianță puternică, pe muncitorii, țăranii, intelectualii revoluționari și pe alți oameni ai muncii care luptă pentru cauza revoluționară a proletariatului", precizînd „rolul conducător al ideologiei proletariatului — mar- xism-leninismul".Proiectul de statut precizează normele organizatorice, drepturile și îndatoririle membrilor de partid, stabilind categoriile de membru de partid, candidat și simpatizant, ultimele două desemnînd pe membri ai organizațiilor de masă care îndepli

nesc sarcini trasate de partid. M.P.L.A. — Partidul Muncii — se spune în document — va fi organizat pe principiul teritorial administrativ, iar organele sale de conducere vor fi, la diferite niveluri, Adunarea generală, Conferința de partid și Congresul național.

Președintele Tunisiei 
l-a primit 

pe ambasadorul românTUNIS 24 (Agerpres). — Președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, a primit, la „Palatul Carthage", pe ambasadorul țării noastre la Tunis, Marin Rădoi, cu prilejul încheierii misiunii sale în această țară. Președintele Tunisiei a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu urările sale de sănătate și prosperitate poporului român prieten.
împotriva oricăror acte 

de violare a suveranității 
și integrității statelor 

Intervenția reprezentantului 
român în Consiliul 

de SecuritateNAȚIUNILE UNITE. Consiliul de Securitate și-a reluat, la cererea guvernului Republicii Populare Benin, dezbaterile asupra consecințelor atacului unui grup de mercenari asupra capitalei țării, Cotonou, la 16 ianuarie a.c. Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a a- rătat că țara noastră — solidară cu poporul beninez, angajat într-un amplu efort de înlăturare a moștenirii coloniale, a stării de subdezvoltare, de asigurare a progresului său economic și social — condamnă actul brutal de amestec în treburile interne ale Beninului. S-a subliniat că țara noastră, care întotdeauna s-a pronunțat cu fermitate împotriva oricăror acte de violare a suveranității și integrității teritoriale a oricărui stat, se pronunță și în acest caz împotriva practicii și politicii de folosire a mercenarilor în acțiuni contrare intereselor poporului din Benin.Este de datoria Consiliului de Securitate, a întregii Organizații a Națiunilor Unite — a spus vorbitorul — să acționeze de o asemenea manieră îneît să protejeze aceste țări împotriva oricărui amestec din afară, să prevină și să împiedice exercitarea oricăror presiuni și acte de folosire a forței din partea forțelor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste.în încheiere, reprezentantul român a susținut cererea Beninului privind sprijinul pe care Consiliul de Securitate îl poate acorda eforturilor a- cestei țări urmărind recuperarea pagubelor provocate de actul de agresiune al mercenarilor.
HELSINKI: Simpozion privind perspectivele dezvoltării 

cooperării economice între România și Finlanda
HELSINKI 24 (Ager

pres}. — Asociația de 
comerț Finlanda-Româ- 
nia, Ambasada și Agen
ția economică ale Româ
niei la Helsinki au or
ganizat un simpozion 
privind perspectivele 
dezvoltării schimburilor 
comerciale și cooperării 
economice și tehnice in
tre întreprinderi româ

nești și firme finlande
ze.

Cu acest prilej s-a e- 
vidențiat creșterea di
namică a potențialului 
economico-industrial al 
României, precum și in
teresul pentru o mai 
bună cunoaștere a po
sibilităților pe care le 
oferă economiile Româ

niei și Finlandei pentru 
dezvoltarea raporturilor 
economice dintre cele 
două țări.

Au participat repre
zentanți a 20 de mari 
companii care întrețin 
relații de afaceri cu 
România, funcționari 
superiori din M.A.E. și 
Ministerul Industriei și 
Comerțului.

agențiile de presă transmit:
întrevedere la Sofia.TodorJivkov, prim-seerfetar al C.C. al P.C. Bulgar, a avut o întrevedere cu Geronimo Arnedo Alvares, secretar general al P.C. din Argentina, aflat in vizită la Sofia. în cursul convorbirilor au fost evocate probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale și ale vieții internaționale — informează agenția B.T.A.
Tratative între R.D.G. și 

R.F.G. La Berlln au fost continuate tratativele dintre delegațiile Republicii Democrate Germane și Republicii Federale Germania în vederea încheierii unui acord de cooperare în domeniul veterinar. Agenția A.D.N. precizează că tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru.

Următoarea rundă de tratative va avea loc la 15 decembrie.
La Universitatea Kent, din 

statul Ohio, s-a desfășurat o se
siune științifică dedicată Cente
narului independenței României. 
Programul a cuprins : expoziții 
privind arta și cultura româ
nească ; o gală de filme docu
mentare românești, printre care 
„Centenarul independenței", „U- 
nirea principatelor", „Mănăstiri
le din nordul Moldovei", „Brân- 
cuși" ; un simpozion in care au 
fost prezentate comunicări și re
ferate științifice de către pro
fesori reprezentind 7 universi
tăți americane.

și perturbațiile 
pe piața occidentală

Comunicat austriaco-ce- 
hoslovac. La Viena a tost publi' cat comunicatul privind vizita în Austria a președintelui Guvernului federal al R. S. Cehoslovace, Lubo- mir Strougal. în cursul convorbirilor au fost abordate posibilitățile dezvoltării cooperării industriale bilaterale in domeniile transporturilor, energeticii, precum și al științei și tehnicii. Părțile au discutat un cerc larg de probleme internaționale de interes comun, constatînd precumpă- nirea tendinței de destindere. Ele și-au reafirmat dorința de a contribui la îndeplinirea prevederilor Actului final de la Helsinki și și-au exprimat convingerea că succesul reuniunii de la Belgrad va constitui un pas important în acest sens.

2 milioane greviști în Ja
ponia. ° Puternică acțiune grevistă s-a declanșat joi în întreaga Japonie — informează agențiile internaționale de presă. Organizată în cadrul ofensivei de toamnă a oamenilor muncii pentru Îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață, greva numără aproape două milioane de participanți.

Mișcarea Socialistă Pan-
elenă s-a pronunțat, prin liderul

COMUNICAT
cu privire la ședința a 83-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic ReciprocIntre 21 și 23 noiembrie 1977 a avut loc, Ia Moscova, ședința a 83-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat A. Luka- nov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria. R. Rohlicek, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, F, Bravo Pardo, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Cuba, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, M. Peljee, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, K. Olszewski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, G. Szeker, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, K. F. Katu- șev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la lucrările Comitetului Executiv a participat S. Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.La ședința Comitetului Executiv a luat parte N. V. Faddeev, secretarul C.A.E.R.Ședința a fost prezidată de Mihai Marinescu, reprezentantul Republicii Socialiste România.Comitetul Executiv a ascultat o comunicare a tovarășului N. K. Baibakov, președintele Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare, cu privire la elaborarea programelor speciale de colaborare pe termen lung în domeniul combustibililor și energiei, în industria alimentară, în construcțiile de mașini și a adoptat măsuri în legătură cu pregătirea în continuare a acestor programe. în acest sens, Comitetul Executiv a trasat sarcină organelor corespunzătoare ale C.A.E.R. să întreprindă măsuri de accelerare a elaborării proiectelor de convenții pentru unele acțiuni concrete ce se prevăd a fi incluse în programele speciale de colaborare pe termen lung și îndeosebi a acelora ce se preconizează a fi semnate pînă la ședința a XXXII-a a sesiunii consiliului.S-a considerat necesară, de asemenea, urgentarea lucrărilor de pregătire a programului colaborării în producția mărfurilor industriale de larg consum, ținîndu-se seama de importanța deosebită a acestora pentru asigurarea creșterii bunăstării materiale a celor ce muncesc.în timpul ședinței Comitetului Executiv, împuterniciții guvernelor R.P.B., R.S.C., R.D.G., R.P.M., R.P.P., Republicii Socialiste România, R.P.U. și U.R.S.S. au semnat Convenția generală de colaborare în dezvoltarea în perspectivă a sistemelor electro- energetice interconectate ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada pînă în anul 1990, reprezentînd o acțiune însemnată în înfăptuirea programului special de colaborare pe termen lung în domeniul combustibililor și energiei. Prin convenție sînt definite acțiuni concrete de • colaborare orientate spre folosirea mai deplină și mai eficientă a resurselor energetice, dezvoltarea intensivă a energeticii nucleare, creșterea siguranței în aprovizionarea cu energie electrică și realizarea avantajelor tehnice și economice ale funcționării în paralel a sistemelor electroener- getice.Dind o înaltă apreciere muncii detașamentelor de constructori partici- panți la realizarea conductei magistrale de gaze „Uniunea" de la Oren

burg pînă la granița de vest a U.R.S.S., important obiectiv al colaborării, Comitetul Executiv a instituit o medalie care va fi conferită participanților pe șantierele de construcție a conductei.Comitetul Executiv a examinat stadiul realizării Convenției privind colaborarea în crearea de noi capacități pentru producția de nichel și cobalt în Republica Cuba și s-au preconizat măsuri privind finalizarea în termenele stabilite a lucrărilor de proiectare a uzinei și de încheiere a acordurilor bilaterale de către țările interesate cu privire la construcția acesteia.Comitetul Executiv a examinat probleme ale specializării și cooperării internaționale în producția construcțiilor de mașini, în legătură cu care țările membre ale C.A.E.R, au încheiat un număr important de convenții.S-a convenit să se întreprindă măsuri privind perfecționarea în continuare a activității în acest domeniu în direcția organizării producției de mașini și utilaje moderne, creșterii nivelului tehnic, dezvoltării fabricației de mașini și utilaje care nu se produc sau se produc în cantități insuficiente, majorării livrărilor reciproce de produse specializate și creșterii, în cadrul convențiilor de specializare și cooperare, a răspunderii părților pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.Problemele adîncirii și lărgirii specializării și cooperării în producție au fost examinate și cu prilejul analizei rapoartelor privind activitatea uniunilor economice internaționale „Interatomenergo" și „Intertextilmaș". S-a recomandat acestor uniuni să-și concentreze în mai mare măsură activitatea spre soluționarea problemelor economice concrete ale colaborării în ramurile de producție corespunzătoare.Comitetul Executiv a ascultat informarea cu privire la întîlnirea președintelui Comitetului Executiv cu președintele Consiliului ministerial al Comunității Economice Europene. Pornind de la înfăptuirea consecventă a acțiunilor îndreptate spre destindere și consolidarea păcii in Europa, precum și spre dezvoltarea colaborării general-europene, Comitetul Executiv a preconizat măsuri privind elaborarea de propuneri constructive referitoare la încheierea Acordului între C.A.E.R. și țările membre ale C.A.E.R., pe de o parte, și C.E.E. și țările membre ale C.E.E., pe de altă parte.în legătură cu examinarea în cadrul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.) a problemei privind desfășurarea unor congrese general-europene sau conferințe interstatale privind colaborarea în domeniul protecției mediului înconjurător, dezvoltarea transporturilor și energeticii, Comitetul Executiv a exprimat părerea privind oportunitatea participării Secretariatului C.A.E.R. la lucrările pregătitoare ce se vor desfășura în cadrul C.E.E./O.N.U.Comitetul Executiv a examinat probleme legate de activitatea Institutului internațional pentru probleme economice ale sistemului mondial socialist și a Institutului C.A.E.R. pentru standardizare, adoptlnd hotă- riri pe marginea lor. A fost adoptat, de asemenea, bugetul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pe anul 1978.La ședința Comitetului Executiv au fost examinate și alte probleme ale colaborării economice și tehnico- științifice, pentru care s-au adoptat hotărîri corespunzătoare.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

za un venit national pe locuitor egal, Statele Unite consumă de două ori mai multă energie decît R.F.G. sau Suedia.
„Bătălia pentru economisirea ener

giei este vitală pentru viitorul Sta
telor Unite și, de aceea, ea cheamă 
la sacrificii" — declara în recenta sa cuvîntare președintele Jimmy Carter. Presa americană a interpretat această declarație ca o recunoaștere de către actuala administrație a faptului că „modelele de creștere economică 
din anii '50 și '60 — bazate pe un mare consum de energie și materii prime, stimulat de prețuri scăzute — 
au dus la un impas" („Business Week").In fapt este vorba de mașinațiunile marilor companii petroliere. care, după ce au fost constrînse să cedeze tinerelor state eliberate concesiunile acaparate în epoca colonială. încearcă acum să-și refacă terenul pierdut prin „fortificarea" pozițiilor în propriile țări. In acest sens, monopolurile importă cantități tot mai mari de petrol, pe care le stochează. în vederea creării unei penurii artificiale de combustibili, de pe urma căreia să tragă profituri maxime. Toate acestea, ca și repetatele avertismente în sensul unei iminente crize energetice în lumea capitalistă, au determinat pe unii comentatori să aprecieze că deprecierea prelungită a dolarului face parte dintr-o strategie a autorităților a- mericane, menită să dejoace planurile marilor companii petroliere.Firește, dacă avem în vedere că devalorizarea unei monede este de natură. între altele, să scumpească importurile, care vor tinde să se diminueze, astfel de opinii sînt întemeiate. Dar dolarul american nu este orice monedă. Deși nu se

mai află în centrul sistemului monetar international, el deține încă un rol important în relațiile comerciale și de plăti dintre state. Privită din acest unghi, devalorizarea tot mai pronunțată a monedei americane are consecințe mult mai largi.Este evident că actualele fenomene de criză economică si monetară tind să agraveze si mai mult contradicțiile atit intre statele capitaliste dezvoltate, cit si intre acestea și țările în curs de dezvoltare. A- ceasta relevă cu pregnantă că lumea este un tot indivizibil si ea nu poate suporta la infinit o dezvoltare flagrant inegală. De aici și interesul întregii comunități internaționale de a se acționa cu hotărîre pentru lichidarea vechilor relații care au dus la împărțirea lumii in bogați și săraci, cu relații noi, cu o nouă ordine economică mondială, menită să contribuie la progresul tuturor popoarelor.Pornind tocmai de la aceste realități ale lumii de azi. România, tară socialistă in curs de dezvoltare, a- cordă o deosebită însemnătate așezării pe baze juste, stabile, a relațiilor comerciale si financiare dintre state, ca una din problemele majore ale dezvoltării economice si sociale a întregii omeniri. Se impun de aceea măsuri urgente si eficiente in vederea cristalizării unui nou sistem monetar international, sănătos si echitabil, care să asigure întărirea monedelor naționale, statornicirea unor raporturi de schimb reale. fundamentate economic, care să creeze premisele unei mai mari stabilități a schimburilor comerciale și cursurilor valutare.
Gh. CERCELESCU

său Andreas Papandreu, pentru ieșirea Greciei din N.A.T.O. După cum se știe,' Mișcarea Socialistă Panelenă a devenit, după recentele alegeri, cu cele 92 de mandate obținute, principalul partid de opoziție din țară. Pentru Grecia, a menționat el, nu e- xistă o altă opțiune decît o politică de nealiniere activă.
Un avertisment potrivit că_ ruia va fi doborît orice avion sud- african care intră în spațiul aerian al țării fără autorizație a fost difuzat de guvernul R. D. Madagascar. Această decizie a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Suprem al Revoluției.

Noi atacuri 
ale rasiștilor 

rhodesieni împotriva 
MozambiculuiMAPUTO 24 (Agerpres). — Postul de radio Maputo a anunțat, citind un comunicat al Ministerului Apărării, că forțele regimului rasist rho- desian au lansat miercuri dimineața un atac fără precedent împotriva Mozambicului. Postul de radio precizează că atacul a fost declanșat intr-un punct situat la 20 kilometri de localitatea Chimoio, capitala provinciei Manica, folosindu-se avioane de tip „Mirage" și elicoptere.Comunicatul adaugă că acțiunea forțelor regimului minoritar de la Salisbury — care urmează unor importante concentrări de trupe de-a lungul întregii frontiere dintre cele două țări — a fost respinsă de forțele mozambicane.

• UN ADEVĂRAT E- 
VENIMENT ASTRONO
MIC a fost urmărit de 12 din cele mai puternice telescoape existente în lume. Este vorba de trecerea prin umbra planetei Saturn și a faimoaselor sale inele a satelitului natural Japet, fenomen care se poate observa foarte rar, din cauza rotației neobișnuite a satelitului acestei planete, precum și din cauza pozițiilor Soarelui, ale lui Saturn și Terrei. Astronomii speră ca, studiind variațiile de lumină abia perceptibile ale sateli- tului, atunci cind acesta trece prin spatele ultimului inel semitransparent saturnian, să afle date noi referitoare la repartiția diferitelor inele, dimensiunile lor și natura particulelor din care sînt constituite. După cîteva săptămîni, cind specialiștii vor încheia examinarea datelor furnizate de cele 12 telescoape, știința va dispune poate de detalii mai exacte despre inelele lui Saturn.

• ACUM 40 DE ANI.O ingenioasă idee publicistică a cunoscutului cotidian francez „Le Figaro" : în ediția duminicală, o pagină specială intitulată „Figaro histoire" reproduce integral textul (însoțit de fotografii) al celor mai importante articole și comentarii publicate în același ziar cu patru decenii în urmă. în felul acesta se permite cititorilor să-și creeze o imagine semnificativă asupra evenimentelor dintr-o perioadă importantă a istoriei contemporane, aceea care a precedat cu puțin izbucnirea celei de a doua mari conflagrații mondiale.
• DIAMANTE DIN 

...GAZE. După cum se știe, pînă acum diamantele artificiale se obțineau prin prelucrarea grafitului la temperaturi și presiuni foarte ridicate. Cercetători de la Institutul de chimie fizică al Academiei de Științe a U.R.S.S. propun o altă metodă, originală, de sinteză a diamantelor. Cristale de diamant cu dimensiuni mai mici de un micron sînt plasate intr-un jet de metan Ia temperatura de 900" C și la o presiune mai scăzută decît cea atmosferică. în aceste condiții, cristalele încep să se dezvolte, ajungînd pînă la mărimea stabilită.

• UNICATE BIBLIO
FILE. Biblioteca de stat din Orașul Ho Și Min (R.S. Vietnam) dispune de o colecție unică de cărți și reviste. Printre raritățile sale se numără un dicționar in trei limbi — vietnameză-spa- niolă-latină — întocmit în anul 1661 de către un misionar catolic. Un mare interes prezintă, de asemenea, cele 50 de titluri de cărți scrise în alfabetul vietnamez folosit în Evul mediu.

• HIDROGENUL - 
COMBUSTIBIL DE 
AVION. Japonia proiectează punerea la punct a unui avion cu motoare acționate cu hidrogen, ce urmează să fie utilizat pe distanțe scurte și medii, anunță ziarul „Yomiuri Shimbun". Proiectul, adaugă cotidianul citat, face parte din- tr-un plan mai amplu destinat să promoveze utilizarea pe scară largă a unor noi surse de energie. El pornește de la principiul că hidrogenul va fi un combustibil mai ieftin decît petrolul cu începere din secolul al XXI-lea.

• REVOLTA GLADIA
TORILOR MODERNI. Așa denumește săptămînalul „Paris Match" un episod inedit din culisele sportului profesionist. Este vorba de culturism, ramură sportivă aflată in Occident sub controlul absolut al fraților Weider, de origine canadiană. Aceștia dețin un veritabil monopol nu numai asupra aparatelor speciale pentru culturism. sălilor de antrenament, produselor alimentare specifice, ci și asupra atleților inșiși, „manechine vii", pe care îi expun în cadrul unor spectacole ce nu au nimic comun cu sportul. Iată însă că un grup de atleți culturiști, în frunte cu sportivul de culoare Serge Nu- bret, poreclit „Mr. Olympus", a hotărît să spargă monopolul fraților Weider, prezentindu-se în concursuri sub propriile lor culori sportive. „Nu mai dorim să fim considerați un simplu pachet de mușchi, care aduc un pachet de bani promotorilor. Ceea ce dorim este să reabilităm noțiunea de culturism" — au declarat aceștia.
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