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barele eveniment 
din viața partidului 

• JL ” ••st a țarii 
întîmpinat cu succese 
remarcabile în munca

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

1
în cursul dimineții de vineri au 

continuat in plen lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a legislaturii a Vil-a a 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați la 
intrarea in rotonda Marii Adunări 
Naționale cu aplauze puternice de 
către deputați și invitați. împreună 
cu secretarul general al partidului, 
în lojile oficiale au luat loc tova
rășul Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă. Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voi tec.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat.

Erau prezenți la lucrările sesiunii, 
!n calitate de invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și artistice.

în cadrul ședinței au fost reluate 
dezbaterile generale asupra proiec
tului de Lege pentru adoptarea Pla
nului național unic de dezvoltare

(Continuare in pag. a IlI-a)
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JUDEȚUL BIHOR A ÎNDEPLINIT PLANUL PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Bihor al P.C.R.

într-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, de Comitetul județean Bihor al 
P.C.R., se arată : Muncind cu abne
gație pentru înfăptuirea Programu
lui adoptat de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, în cinstea Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român, vă raportăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că oamenii muncii din județul Bihor 
— români, maghiari și de alte na
ționalități — și-au realizat la 25 no
iembrie sarcinile de plan pe primii 
doi ani ai cincinalului actual.

Această victorie a muncii, pasiunii 
și dăruirii bihorenilor este încă o 
dovadă a atașamentului comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, făuritori de va
lori materiale și spirituale, față de 
politica marxist-leninistă a partidu
lui, față de chemările rostite de 
dumneavoastră la tribuna Congresu
lui Consiliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții și transporturi, 
pe care le simțim încă vii și mobili
zatoare în inimile noastre.

Devansarea cu 36 de zile a planului 
pe primii doi ani ai cincinalului va 
însemna în economia județului obți
nerea peste prevederi, pînă la sfîr- 
șitul anului, a unei producții globale 
industriale suplimentare de 1,7 mi
liarde lei, ceea ce echivalează cu în
treaga producție industrială din ju
deț pe anul 1956. Aceste realizări 
sint o garanție sigură că vom inde- 
plini și depăși producția industrială 
suplimentară de 3,5 miliarde lei pre
văzută pe întregul cincinal. Vă ra
portăm, totodată, că această depășire 
se materializează în 40 000 MWh 
energie electrică, 20 700 tone alumină 
calcinată, 34 200 tone țiței, mobilier 
în valoare de 24 milioane lei, con
fecții textile in valoare de 108 mi
lioane lei, 6 000 tone ulei și alte pro
duse, ceea ce înseamnă un impor
tant spor pentru economia națională 
și va contribui la creșterea nivelu
lui de trai al populației. Semnifica
ția acestor cifre este cu atît mai 
grăitoare cu cît 81 la sută din pro
ducția suplimentară pe cei doi ani 
ai cincinalului a fost realizată pe 
seama creșterii productivității muncii.

Puternic mobilizați de evenimen
tele politice sărbătorite în acest an, 
ce au generat profunde semnificații 
in conștiința socialistă a națiunii 
noastre, de entuziasmul cu care între
gul popor întîmpină Conferința Na
țională — se arată în încheiere în 
telegramă — gîndul nostru se în
dreaptă spre conducerea partidului, 
spre dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, comu
nistul vizionar și revoluționar, mili
tant neobosit pentru pace și coope
rare între popoare, pentru victoria 
socialismului și comunismului în 
lume, pentru afirmarea internațio
nală a scumpei noastre patrii, în 
urcușul ei spre noi culmi de progres 
și civilizație.

Vă asigurăm, încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort în realizarea exemplară a 
tuturor măsurilor ce se vor adopta 
la Conferința Națională, convinși 
fiind că prin tot ceea ce facem con
tribuim la propria noastră fericire, 
la propășirea patriei socialiste.

AU REALIZAT PLANUL PE 11 LUNI
JUDEȚUL PRAHOVA

Hotărîți să întîmpine Conferința 
Națională a partidului cu succese 
deosebite, oamenii muncii din indus
tria prahoveana au atins cotele 
finale ale planului pe 11 luni, 
intrînd în ultima săptămînă din 
luna noiembrie cu o producție 
suplimentară evaluată la circa 700 
milioane lei. Economiei naționale 
i-au fost astfel furnizate, in plus, 
importante cantități de instalații 
și agregate pentru industria de 
petrol-chimie, derivate din țiței, ma- 
șini-unelte, aparatură hidraulică și 
de injecție, reductoare, cărbune, 
energie electrică, ciment și alte ma
teriale de construcții, țesături, mo
bilă.

■. JUDEȚUL SIBIU
Oamenii muncii din industria ju

dețului Sibiu — români, germani, 
maghiari — au dobîndit un nou și 
prestigios succes în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului : reali
zarea, cu 6 zile mai devreme, a pla
nului producției industriale pe 11 
luni. Avansul ciștigat asigură con
diții ca pină Ia finele lunii noiem
brie să fie realizată o producție in

dustrială suplimentară în valoare de 
peste 500 milioane lei, concretizată, 
printre altele, în produse de meca
nică fină în valoare de 10,5 milioane 
lei, aparataj electric de joasă ten
siune in valoare de 4,9 milioane lei, 
620 autobasculante, 410 000 mp 
geamuri trase ș.a. (Nicolae Brujan).

JUDEȚUL BACĂU
în cinstea Conferinței Naționale a 

partidului, oamenii muncii din in
dustria județului Bacău anunță în
deplinirea, cu 7 zile mai devreme, a 
sarcinilor planificate pe 11 luni ale 
anului. Avansul înscris va permite 
colectivelor din unitățile construc
toare de mașini, metalurgice, chimi
ce, miniere, petroliere, forestiere, de 
industrializare a lemnului, din ra
murile industriei textile, de încălță
minte și de produse alimentare, să 
realizeze, pînă la 30 noiembrie, un 
spor de producție estimat la 535 mi
lioane lei, înregistrat în proporție de 
80 la sută pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

JUDEȚUL CONSTANȚA
în cadrul întrecerii socialiste în 

cinstea Conferinței Naționale a parti

dului, colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile industriale ale ju
dețului Constanța și-au îndeplinit la 
23 noiembrie planul producției glo
bale pe cele 11 luni. Pină la sfîrșitul 
lunii se va obține o producție su
plimentară în valoare de 360 milioa
ne lei, concretizată în 31 900 000 
kWh energie electrică, 390 remorci,
3 860 tone îngrășăminte cu fosfor, 
30 510 tone ciment, 44 tone produse 
de mase plastice, 20 107 mc prefabri
cate din beton, 326 000 mp furnir,
4 330 mp hîrtie, importante cantități 
de produse ale industriei alimentare 
etc. (George Mihăescu).

JUDEȚUL ILFOV
Oamenii muncii din județul Ilfov 

întîmpină Conferința Națională a 
partidului cu noi succese in toate 
sectoarele de activitate. în ansamblul 
realizărilor obținute în perioada care 
a trecut de la începutul anului se 
înscrie și îndeplinirea, în ziua de 25 
noiembrie a.c.. a planului producției 
globale industriale pe 11 luni din 
acest an. în cele 5 zile rămase pînă 
la sfîrșitul acestei luni se prevede 
realizarea peste plan a unei pro
ducții în valoare de circa 140 mi
lioane lei. (Alexandru Brad).

Cu vreo doi ani și ceva 
în urmă, în viața lui Cso- 
ma Ludovic s-a produs o 
importantă schimbare : la 
cei 43 de ani ai lui a în
ceput să învețe meseria de 
strungar. „Lucrasem 18 ani 
la exploatarea lemnului, 
dar citind în ziar că in o- 
rașul Miercurea-Ciuc a luat 
ființă o întreprindere de 
tractoare, m-am gîndit că 
nu este prea tirziu să o 
iau de la capăt, de data a- 
ceasta intr-o unitate in
dustrială modernă. M-am 
angajat și, după trei luni, 
cînd am primit un aparta
ment cu trei camere, mi-am 
adus și familia. Soția mea 
este muncitoare, fiul cel 
mare — tot Ludovic ii 
cheamă — este elev la li
ceul industrial de mecani
că, unde se califică tot 
pentru uzină. în același 
an a venit alături de noi 
și fratele meu Dezideriu. 
Lucrează la sculărie, soția 
lui la presă, iar băiatul în
vață Ia liceul industrial de 
prelucrare a lemnului. A 
primit și el apartament. 
Iată, în puține cuvinte, ce 
a însemnat pentru familia 
noastră intrarea în funcți
une a acestei uzine. Eu 
și soția realizăm un venit 
lunar de 4 000 de lei, in 
urma majorării retribuții
lor în august anul acesta ; 
fiul cel mare are 420 de' 
lei bursă, iar cel mic, deo
camdată doar alocația de 
stat, adică 130 de lei. Ciș- 
tigul bun ne-a permis să

ne înzestrăm apartamentul 
cu tot ce ne trebuie, să nu 
ducem lipsă de nimic. 
Ceea ce spun despre fami
lia noastră este valabil și 
pentru multe altele. Vizi- 
tîndu-i acasă la ei pe unii

gurul. Numeroși alți lo
cuitori ai orașului s-au în
tors acasă de pe unde erau 
plecați, contribuind, prin 
calificarea dobindită în 
altă parte, la promovarea 
de noi muncitori pentru tî-

muncind cot la cot cu con
structorii și montorii de u- 
tilaje. L-:.u urmat soția și 
fiica. Muncesc toți trei 
acum în întreprindere. Bu
getul familiei Udrea se a- 
propie de 6 000 lei lunar,

MIERCUREA-CIUC : Q pagină 
densa din marea carte 

a industrializării
• De aproape șapte ori mai mult decît în 1968
• Din trei membri ai unei familii, doi sînt încadrați 

în muncă

din membrii echipei în 
care lucrez, am constatat 
aceeași bunăstare. Mi-a 
plăcut cum trăiesc".

Csoma Ludovic este acum 
șeful unei echipe și secre
tar al organizației de ba
ză. într-un răstimp foarte 
scurt a izbutit să se afir
me pe toate planurile — 
politic și profesional — să 
îmbunătățească substanțial 
condițiile de viață ale fa
miliei sale. Și nu este sin-

năra industrie din Miercu
rea-Ciuc, inclusiv dintre 
membrii propriei familii. 
Eduard Udrea a muncit a- 
proape treizeci de ani la 
uzina de tractoare din Bra
șov. Cind a auzit de între
prinderea similară din 
Miercurea-Ciuc, nu a mai 
avut răbdare ca ea să în
ceapă să producă, pentru 
a-și exercita meseria de 
vopsitor industrial. In sep
tembrie 1974 s-a angajat,

astfel că și-au putut con
strui o casă nouă, au mo- 
bilat-o și au cumpărat tot 
ce se cere într-o gospodă
rie modernă. Unii măi ti
neri. ca Ioan Marton și so
ția lui, Katalin, iși înteme
iază familia pe baze mate
riale solide. Amindoi mun
cesc in întreprinderea de 
tractoare, cîștigă circa 3 300 
lei lunar și așteaptă să 
primească locuință nouă. 
„Socrii au vrut să ne ajute,

dar am preferat să ne des
curcăm singuri — ne spu
ne el. Vrem să ne înscriem 
la seral, la secția de sub- 
ingineri mecanici a Insti
tutului politehnic din Bra
șov, aflată aici, chiar în 
orașul nostru". Se pare că 
și fratele lui, Ferenc, are 
aceleași ambiții. Amindoi 
și-au cîștigat aprecierea 
colectivului și au fost pri
miți recent în partid.

...Trei familii, care pînă 
acum doi-trei ani nu aveau 
nimic comun, dar care as
tăzi și-au legat existența 
de această tinără unitate 
industrială, sub al cărei 
acoperiș și-au găsit im- 
plinirea profesională. Trei 
familii în care bunăstarea 
a intrat odată cu rezultate
le muncii lor, obținute in 
condițiile oferite de tehni
ca nouă. Trei familii din 
alte multe mii al căror 
destin este puternic mar
cat de zodia industria
lizării acestui oraș, care a 
făcut pași de uriaș în ul
timul deceniu. De cîțiva 
ani încoace, locuitorii din 
Miercurea-Ciuc nu-și mai 
caută de lucru în alte 
părți. Industria a venit la 
ei acasă, dind de lucru tu
turor celor care vor să 
muncească. Și aceasta nu 
este o simplă afirmație. 
Din cifrele puse la dispo
ziție de Direcția județeană

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Progrese cît mai substanțiale în perfecționarea 
stilului și metodelor muncii de partid
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Ne mai desparte un scurt interval de Conferința Națională a 
partidului — moment politic de o excepțională însemnătate în viața 
întregului nostru popor. în întîmpi narea acestui eveniment, ,,Scînteia“ 
și-a propus, pe planul vieții de partid, să publice un ciclu de ma
teriale consacrate unor aspecte privind îmbunătățirea metodelor prac
tice ale muncii de partid.

După cum este cunoscut, primul din aceste articole a apărut 
în „Scînteia" nr. 10 967, avînd ca subiect: PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII.

Continuăm în numărul de față publicarea acestui ciclu.

2. Azi, despre:
CONTACTELE PE TEREN

Mereu tînărul Vulcan, citadelă a minerilor din Valea Jiului

Este cunoscut că, în repetate rîn- 
duri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca activiștii de 
partid să-și folosească marea majo
ritate a timpului, chiar două treimi 
din timp, pe teren, in mijlocul oa
menilor muncii. în legătură cu aceas
ta, practica activității ridică întreba
rea : cu cine iau legătura pe teren 
activiștii de par
tid ? Pe cine con
sultă în vederea 
cunoașterii temei
nice a realităților 
și soluționării pe 
această bază a 
problemelor cu 
care se confruntă 
colectivele de oa
meni ai muncii ?

Desigur, la aceste întrebări nu pot 
exista răspunsuri stereotipe, rețete 
fixe sau prescripții limitative ; este 
evident că legăturile și contactele pe 
teren sînt determinate de natura de
plasării, de problematica ei și de 
domeniul respectiv de activitate. Ne 
propunem insă să reținem cîteva ele
mente cu caracter mai general, fără 
o înțelegere exclusivistă și fără a 
sugera o ordine a priorităților.

Bineînțeles, esențialul este întot
deauna legătura directă cu organiza
țiile de partid, cu masa membrilor 
de partid, cu oamenii muncii ; aceas
ta nu exclude cituși de puțin con
tactul...

...CU CADRELE DE CONDUCERE. 
Acest contact este, firește, deosebit 
de necesar întrucît permite o vedere 
generală asupra problemelor cu care

se confruntă colectivul de muncă, o 
cuprindere de ansamblu, o cunoaș
tere directă a tuturor aspectelor care 
se pun la nivelul conducerii u- 
nităților, a subiectelor și obiective
lor considerate ca prioritare — ceea 
ce permite în același timp și o com
parare cu preocupările oamenilor 
muncii, înlesnește compararea aces

Activistul —in miezul vieții, 
in mijlocul oumenilor

tor preocupări cu cele ale masei oa
menilor muncii.

...Sîntem la întreprinderea de dis
pozitive, stanțe, matrițe și scule aș- 
chietoare (I.D.S.M.S.A.) din Focșani, 
unitate reprezentativă pentru tînăra 
industrie a județului Vrancea. Discu
tăm aici, mai intîi, cu secretarul co
mitetului de partid. Traian Țicău, 
care ne-a spus : „în activitatea noas
tră beneficiem de un sprijin aprecia
bil din partea comitetelor municipal 
și județean de partid. Tovarășii din 
cadrul acestor organe de partid vin 
deseori în unitate, iau contact cu noi, 
cei din comitetul de partid, cu ca
drele de conducere din întreprin
dere".

Astfel, reținem că la începutul 
anului, din inițiativa consiliului 
județean de control muncitoresc, 
în întreprindere a fost efectuat

un control privind cauzele care ge
nerau folosirea necorespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor. In urma lui 
— preciza inginerul șef — comitetul 
de partid, cadrele din conducerea în
treprinderii au stabilit măsuri con
crete care vizau scurtarea duratei re
parațiilor și executarea unor lucrări 
de calitate, reducerea absentelor ne

motivate și în
voirilor, întreți
nerea și exploa
tarea corespunză
toare a mijloace
lor din dotarea 
tehnică.

— Care sînt e- 
fectele practice ?

— în ultimele 
luni, indicii de u- 

tilizare a mașinilor au fost cu circa 
10 la sută superiori celor din prima 
parte a anului, ridieîndu-se la peste 
85 la sută.

Pe bună dreptate, prin contactul cu 
cadrele de conducere nu se subînțe
leg exclusiv directorul sau cele
lalte cadre din conducerea tehnico- 
administrativă. O importanță cu totul 
deosebită are legătura cu organele 
colective de conducere, mai ales în 
lumina recentelor reglementări care 
sporesc și mai mult atribuțiile noilor 
structuri ale autoconducerii muncito
rești. Să urmărim deci, în continuare, 
în cadrul întreprinderii din Focșani, 
legătura activiștilor...

Iile ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A DEZBĂTUT Șl A VOTAT ÎN UNANIMITATE:

LEGEA
pentru adoptarea Pianului național unic 

de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România pe anul 1978

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

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII 

ECONOMICO-SOCIALE A REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

— în procente calculate pe baza prețurilor la 1.1.1978 —

Nr. 
crt. Indicatorul

1. Producția globală indus* 
trialâ

2. Producția globală agricolă 
(în prețuri 1977)

3. Volumul transportului in
tern de mărfuri

4. Investiții totale în econo
mia națională
din care:
volumul lucrărilor de con- 
strucții-montaj

5. Volumul total al comerțu
lui exterior

6. Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist

7. Prestările de servicii pen
tru populație

8. Numărul mediu de perso
nal muncitor

9. Productivitatea muncii în 
industria republicană

10. Venitul național
11. Veniturile totale reale ale 

populației

Art. 2. — Producția globală indus
trială va fi în anul 1978 de 821,6 mid. 
lei.

Energie electrică 
Cărbune net
Țiței extras
Gaz metan extras
Oțel
Aluminiu primar și aliaje de alu

miniu
Motoare electrice de 0,25 kW șl 

peste
Mijloace de automatizare electro

tehnice și electronice
Mijloace ale tehnicii de calcul 

electrotehnice și electronice
Mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor
Mașini și utilaje tehnologice pen

tru industrie

Tractoare
Autocamioane, autotractoare și

autobasculante 
Autoturisme de oraș 
Locomotive electrice și diesel

pentru linii magistrale 
Nave maritime

Nave fluviale și de lacuri 
îngrășăminte chimice

Produse macromoleculare de bază

Cauciuc sintetic
Anvelope auto, tractor, avion 
Fibre și fire artificiale și sin

tetice
Ciment

Plăci din particule aglomerate și 
fibrolemnoase

Mobilier din lemn 
Celuloză și semiceluloză 
Hîrtie, cartoane și mucavale

Mașini și aparate electrice de uz 
casnic
din care :

— frigidere
— mașini electrice de spălat rufe' 
Receptoare pentru radiodifuziune 
Receptoare pentru televiziune 
Medicamente
Sticlărie de menaj 
Țesături

Produse tricotate 
Confecții textile 
încălțăminte

Carne
din care :

— carne tăiată în abatoare 
Lapte de consum
Unt
Brînzeturi
Ulei comestibil 
Zahăr
Legume șl fructe conservate, in

clusiv pastă de roșii 
Vin brut
Bere

Art. 4. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București, consiliile oa
menilor muncii din centrale și între
prinderi să asigure :

a) realizarea ritmică a producției 
în structurile sortimentale și calita
tive care să satisfacă cerințele eco
nomiei ;

b) utilizarea deplină a capacităților 
și suprafețelor de producție prin in-

Art. 1. — Se adoptă Planul național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România pe 
anul 1976.

Creștere preliminată 
iață de 1977

10,6

6,9-16,1

5.3

16,8

8.3

19,1

10,0

15,0

2,7

9,0 
11,0-11,5

7,9

Art. 3. — La principalele produse 
industriale se vor realiza următoare-
le niveluri :

mil. kWh 64 510
mii tone 36 440
mii tone 15 100
mii. mc 26 830
mii tone 12 070

mii tone 210

MW 9 000

mii. lei 2 910

mii. lei 2 300

mii. Iei 5 720

mii. lei 15 300
mii tone 612
mii buc. 68

mii buc. 33
mii buc. 72

buc. 330
mii tdw 546
buc. 32
buc. 67
mii -tone echiv.

100% SA 3100
mii tone echiv.

100% 576
mii tone 182
mii buc. 4 945

mii tone 198
, mii tone echiv.

80% clincher 16 200

mii tone 1 115
mii. lei 12 550
mii tone 642
mii. mp / 10140
mii tone 815

mii. lei 2 050

mii buc. 455
mii buc. 255
mii buc. 950
mii buc. 640
mii. lei 3 250
mii. lei IjO
mii. lei 25100
mii. mp 1 160
mii. lei 11 500
mii. lei 26 110
mii. lei 10130
mil. per. 113
mii tone 1530

mii tone 1110
mii hl 6 310
mii tone 49
mii tone 135
mii tone 386
mii tone 815

mii tone 483
mii hl 7170
mii hl 8 860

cărcarea corespunzătoare, în tot 
cursul anului și în toate schimburile, 
a liniilor și utilajelor tehnologice, in
stalațiilor și agregatelor, dotarea cu 
mașini și utilaje a suprafețelor dis
ponibile ; perfecționarea organizării 
producției și a muncii ;

c) ridicarea calității lucrărilor de 
întreținere, revizii și reparații ; asi
gurarea necesarului de piese de 
schimb prin utilizarea maximă a ca
pacităților din acest domeniu, extin
derea cooperării între întreprinderile 

producătoare și adoptarea de măsuri 
pentru recondiționarea reperelor și 
subansâmblelor uzate ;

d) creșterea gradului de utilizare a 
parcului de mașini-unelte prin res
pectarea regimului de lucru plani
ficat, asigurînd muncitorii calificați 
necesari și aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă ;

e) atingerea în perioade cit mai 
scurte a parametrilor proiectați la 
unitățile intrate în funcțiune și re
ducerea duratei de realizare a indi
catorilor din grafice la noile obiec
tive prevăzute a fi date în exploa
tare ;

f) perfecționarea funcționării siste
mului energetic național prin îmbu
nătățirea organizării producției, crea
rea de sisteme automate la marile 
centre și platforme industriale, ex
tinderea automatizării operațiilor de 
exploatare a - agregatelor, ridicarea 
calificării cadrelor ;

g) respectarea riguroasă a grafice
lor de livrări pe baza prevederilor 
din programul unitar de cooperare 
între ministere, centrale, întreprin
deri și între județe, în corelație strîn- 
să cu cerințele producției ;

h) intensificarea lucrărilor de pros
pecțiuni și explorări geologice în ve
derea descoperirii de noi rezerve in
dustriale de substanțe minerale utile, 
cu deosebire de țiței, gaz metan, mi
nereuri feroase și neferoase ; intro
ducerea în circuitul economic a zăcă
mintelor cu conținuturi mai sărace ; 
creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte ;

i) îmbunătățirea continuă a nive
lului tehnic și a calității producției 
prin accelerarea procesului de asi
milare, modernizare, înnoire și tipi
zare a produselor, perfecționarea 
tehnologiilor, sporirea ponderii pro
duselor de calitate superioară în vo
lumul total al producției și întărirea 
controlului de calitate in toate fazele 
procesului de fabricație ;

j) diversificarea și perfecționarea

U. M.

,,T^W.,TTț----

Total
din care :

Departamentul 
agriculturii 

de stat

Cereale pentru boabe
— total mii tone 23 200 5172

din care :
— grîu și secară mii tone 7 385 1275
— porumb mii tone 13 215 2 805
— orz-orzoaică mii tone 2 425 1035

Sfeclă de zahăr mii tone 8 580 —
Floarea-soarelui mii tone 1 133 209
Soia mii tone 477 189
In și cînepă pentru fibră mii tone 547 12
Cartofi de toamnă mii tone 4 850 132
Legume de cimp mii tone 4 300 157
Fructe mii tone 2180 316
Struguri mii tone 1 776 360
Carne în viu mii tone 2 673 764,2
Lapte de vacă mii hl 61 640 10 240
Lină tone 43 830 8127
Ouă mii. buc. .. 6 415 1 947

Art. 7. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi de cel puțin 9 791 mii 
hectare.

Suprafața agricolă irigată în cul

U. M. Total
din care : 

Departamentul 
agriculturii 

de stat

Bovine mii capete 7100 965
din care :
— vaci și juninci mii capete 3 550 440

Porcine mii capete 11 560 3 580
din care :
— scroafe mii capete 1 120 355

Ovine și caprine mii capete 17 000 2181
Păsări ouătoare mii capete 52 800 13 000

Art. 9. — Baza materială a agri
culturii se va dezvolta, în anul 1978, 
astfel :

a) agricultura va fi dotată cu 13 200 
tractoare, 3 900 combine autopropul
sate pentru recoltat cereale, echipa
mente de recoltat porumb, combine 
ele recoltat sfeclă, combine de recol
tat cartofi, alte mașini și utilaje 
agricole ;

b) se vor da în funcțiune pentru 
irigații 289,7 mii ha, din care 244.7 
mii ha în sisteme mari și 45 mii ha 
în amenajări locale ;

c) se vor executa din fondurile 
statului lucrări de desecări pe o su
prafață de 225 mii ha și lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 219 
mii ha ;

d) în cursul anului, agricultura va 
primi 1 685 mii tone îngrășăminte 
chimice și 50,0 mii tone pesticide, în 
substanță activă.

Art. 10. — In scopul realizării 
obiectivelor prevăzute în plan pen
tru dezvoltarea agriculturii, Con
siliul de Miniștri va lua măsuri ca 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Academia de Științe Agricole și 
Silvice și organele agricole județene 
să asigure :

a) folosirea rațională a pămîntului 
și utilizarea intensivă a întregului 
fond funciar ; creșterea suprafeței 
arabile planificate și limitarea strictă 
a scoaterii de terenuri din circuitul 
agricol ; readucerea în circuitul 
agricol a suprafețelor scoase tem
porar ;

b) amplasarea culturilor pe terito

în continuare a producției bunurilor 
de consum și adaptarea rapidă a fa
bricației la cerințele populației ; 
Consiliul de coordonare a producției 
bunurilor de larg consum, Consiliul 
pentru coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare și pres
tare de servicii către populație și 
ministerele producătoare răspund de 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
din programul privind producția și 
desfacerea către populație a bunu
rilor de consum.

Art. 5. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, consiliile 
oamenilor muncii din centrale și în
treprinderi să asigure valorificarea 
superioară a materiilor prime, ma
terialelor, combustibililor și energiei 
prin folosirea acestora cu randa
mente ridicate, realizarea unor struc
turi eficiente de producție pe baza 
extinderii progresului tehnic și teh
nologiilor moderne.

Se va acționa pentru îmbună
tățirea randamentelor in procesele 
de ardere a combustibililor, valorifi
carea completă a masei miniere ex
ploatate și «porirea randamentelor de 
extracție în prepararea și metalurgia 
materiilor prime minerale, îmbună
tățirea coeficientului de scoatere a 
metalului în producția de laminate 
și de utilizare a acestora în indus
tria construcțiilor de mașini, prelu
crarea complexă a gazelor naturale 
și a țițeiului în industria chimică, a 
masei lemnoase în industria lemnu
lui, a fibrelor, firelor, pieilor în in
dustria ușoară, a materiilor prime 
agricole în industria alimentară.

Art. 6. — In anul 1978 — în condi
țiile unui an agricol normal — se 
prevede a se realiza o producție 
globală de 134,7—146,3 mid. lei. La 
principalele produse agricole se pre
văd următoarele niveluri de pro
ducție : 

riu în concordanță cu condițiile pe
doclimatice ; exploatarea optimă a 
sistemelor de irigații și însămînțarea 
pe aceste suprafețe a culturilor care 
dau producțiile cele mai mari ;

c) satisfacerea necesarului de se
mințe și material săditor de mare 
productivitate adaptat fiecărei zone 
de producție ; aplicarea unei agro
tehnici diferențiate pe zone de pro
ducție, adecvată fiecărei culturi, in 
vederea obținerii de producții supe
rioare la hectar ;

d) intensificarea acțiunii de mo
dernizare a plantațiilor pomicole și 
viticole, crearea de noi plantații în 
sisteme intensive și superintensive, 
in scopul creșterii producției de 
fructe și struguri ; realizarea capa
cităților de sere și solarii, folosirea 
intensivă a acestora în vederea 
aprovizionării populației cu legume 
în tot timpul anului ;

e) sporirea efectivelor de animale 
prin creșterea natalității și diminua
rea mortalității ; folosirea deplină a 
capacității complexelor de creștere 
a animalelor și păsărilor ; îmbunătă
țirea reproducției și selecției mate
rialului biologic ; organizarea de fer
me specializate pentru animale de 
reproducție ;

f) dezvoltarea producției de furaje 
prin creșterea producțiilor medii la 
hectar ; extinderea culturilor inter
calate și a culturilor duble furajere ; 
îmbunătățirea pajiștilor naturale ; 
folosirea integrală a resurselor se
cundare, inclusiv a furajelor gro
siere ;

g) gospodărirea eficientă a mijloa
celor de mecanizare, a îngrășămin

telor și a celorlalte substanțe chi
mice ;

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

Art. 11. — în anul 1978 se va pune 
în circuitul economic un volum de 
19 953 mii m c masă lemnoasă din 
produse principale și secundare (rări- 
turi), din care 3 900 mii mc produse 
principale de rășinoase ; prin opera
țiuni de igienă a pădurilor și prm 
tăieri de îngrijire—curățiri se va 
valorifica suplimentar un volum de 
1 547 mii mc materiale lemnoase.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și ceilalți titulari de plan să 
asigure :

a) realizarea unui volum de împă
duriri integrale de 53 mii ha, din care 
13,3 mii ha prin crearea de culturi 
silvice speciale pentru producerea 
lemnului de celuloză ; ponderea spe
ciilor de rășinoase va reprezenta 65,0 
la sută din volumul total al împădu
ririlor ;

b) limitarea strictă a scoaterii de 
terenuri din fondul forestier și a de
frișării de păduri în scopul schimbă
rii destinației acestora ; readucerea 
în circuitul silvic a terenurilor deve
nite disponibile la unitățile care au 
preluat terenuri din fondul forestier ;

c) delimitarea și împădurirea tere
nurilor degradate din afara fondului 
forestier și din albia riurilor supuse 
inundațiilor, inapte pentru agricul
tură ;

d) dezvoltarea economiei vînatului 
și pescuitului ; intensificarea recol
tării și valorificării fructelor de pă
dure, plantelor medicinale și altor 
produse accesorii.

Art. 12. — în anul 1978 se vor da 
în exploatare lacuri de acumulare 
cu folosință complexă cu un volum 
de 128 mii. mc și se vor executa lu
crări de regularizări, apărări și con
solidări de maluri pe cursuri de apă 
Pe.o.Ayigijm;. 472 km, îndiguiri 
împOmVa inundațiilor pentru apărâ- 
rea^tjepXrelPX ,populate și a terenuri
lor agricole pe o lungime de 200 km.

Art. 13. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, împreună cu Consiliul Na
țional al Apelor și Consiliul Națio
nal pentru Protecția Mediului încon
jurător, să asigure :

a) realizarea prevederilor Progra
mului național de perspectivă pen
tru amenajarea bazinelor hidrografi
ce, urmărind asigurarea din timp a 
documentațiilor tehnice, pregătirea și

tură va fi de 2119 mii hectare, din 
care arabilă 2 037 mii hectare.

Art. 8. — Efectivele de animale vor 
ajunge, la sfîrșitul anului 1978, la 
următoarele niveluri :

Ramura miliarde lei

Industrie (inclusiv dotarea organizațiilor de foraj) 118,2
Construcții 7,5
Agricultură 24,3
Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 1,6
Transporturi și telecomunicații 19,5
Comerț, alimentație publică, turism, silozuri și baze de depozitare 5,5
învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 5.3
Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru nefamiliști) 20.0
Gospodărie comunală 7,1

Pentru prevenirea poluării mediu
lui înconjurător se vor investi 2,4 
mid. lei.

în cursul anului 1978 se vor pune 
în funcțiune 665 capacități de pro
ducție mai importante, din care 610 
industriale și 55 agrozootehnice.

Art. 19. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Consiliul de coordo
nare a activității de investiții, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Ministerul Fi
nanțelor, Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Ministerul Construcțiilor 
Industriale, Consiliul de coordonare 
a profilării, specializării și cooperă
rii în ramurile industriei construcți
ilor de mașini și industriei metalur
gice, Consiliul de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg consum, 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, Inspectoratul Gene
ral de Stat pentru Investiții-Con- 
strucții, ministerele și celelalte orga
ne centrale, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, titularii de 
investiții, ministerele furnizoare de 
utilaje și cele care au în subordine 
organizații de proiectare și organi
zații de construcții-montaj, Institu
tul central de cercetare, proiectare și 
directivare în construcții și băncile 
finanțatoare să asigure :

a) aplicarea sistematică în proiec
tarea și execuția investițiilor a solu
țiilor de inginerie tehnologică și de 
construcții care să conducă la crește
rea eficienței investițiilor ; limitarea 
volumului și suprafeței construcțiilor 
industriale și agrozootehnice la nece
sitățile stricte ale proceselor tehno
logice respective ; reducerea greutății 
construcțiilor prin extinderea utiliză
rii prefabricatelor, îndeosebi a celor 
ușoare, a unor materiale ieftine si în
locuitorilor ; adoptarea de soluții 
constructive și tehnologice care să 
asigure, in exploatare, un consum 
minim de energie și combustibili ;

b) intensificarea colaborării intre 
beneficiarii de investiții, institutele 
centrale de cercetare și alte unități 
de cercetare și inginerie tehnologică 
și de proiectare a lucrărilor de con
strucții și instalații, organizațiile de 
construcții și furnizorii de utilaje, în 
vederea punerii în funcțiune a obiec- 

calificarea forței de muncă, crește
rea gradului de industrializare a lu
crărilor, reducerea costului investi
țiilor și întreținerea corespunzătoare 
a lucrărilor efectuate ;

b) gospodărirea judicioasă a resur
selor de apă prin reducerea consu
murilor în toate domeniile de utili
zare, îndeosebi în industrie, prin 
creșterea gradului de recirculare a 
apei industriale și diminuarea pier
derilor ;

c) punerea în funcțiune, la terme
nele planificate, a instalațiilor și sta
țiilor de epurare a apelor reziduale 
și exploatarea acestora la parametrii 
proiectați.

Art. 14. — Volumul total al trans
portului intern de mărfuri cu mijloa
ce de folosință generală va fi, in 
anul 1978, de 89,8 mid. tone km.

Art. 15. — Baza materială a trans
porturilor de folosință generală va 
spori, în anul 1978, prin dotarea cu 
217 locomotive diesel și electrice, 
5 000 vagoane de marfă în echivalent 
de 4 osii de tipuri diversificate, 3 400 
autovehicule de marfă, 1 900 autobu
ze pentru transportul de călători, 70 
mii tone capacitate nave fluviale, 527 
mii tdw nave maritime.

Se vor moderniza 128 km drumuri 
și se vor aplica imbrăcăminți asfal- 
tice ușoare pe 1 330 km.

Art. 16. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Mate
riale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, ministerele, celelalte 
organe centrale și locale să asigure 
folosirea parcului de transport la în
treaga lui capacitate în condiții de 
transport optimizat, reducerea con
tinuă a duratei operațiunilor de în
cărcare și descărcare, introducerea și 
extinderea mecanizării acestor ope
rațiuni, repartizarea judicioasă a vo
lumului de transport pe mijloace de 
transport, reducerea distanței medii 
de transport și a consumurilor de 
combustibili și energie.

Art. 17. — Volumul activității de 
poștă și telecomunicații'va fi, în anul 
1978, de .4,830 mii. lei, prin spojji^i 
gradului ’ <fe utilizare a bazei tehnico- 
materiale existente și extinderea ca
pacității în centralele telefonice auto
mate locale cu 130 mii linii ; va con
tinua acțiunea de automatizare a te
lefoniei interurbane prin racordarea 
unor noi localități.

Pentru extinderea rețelei de tele
viziune și îmbunătățirea recepției 
vor intra în funcțiune 4 noi stații de 
televiziune.

Art. 18. — Volumul total al inves
tițiilor în economia națională va fi, 
în anul 1978. de 212,5 mid. lei.

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

tivelor la termenele prevăzute prin 
plan ;

c) accelerarea ritmului de pregăti
re a documentațiilor pentru obiecti
vele de investiții prin utilizarea de
plină a capacității institutelor centra
le de cercetare și a altor unități de 
cercetare și inginerie tehnologică și 
de proiectare a lucrărilor de con
strucții și instalații în condițiile 
extinderii regimului de lucru in 
acord. Consiliul de coordonare a ac
tivității de investiții, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Ministerul Finanțelor, Inspectoratul 
General de Stat pentru Investiții- 
Construcții, băncile finanțatoare, ti
tularii de plan și proiectanții gene
rali răspund de asigurarea documen
tațiilor la termenele stabilite ;

d) întocmirea pentru fiecare obiec
tiv de investiții de grafice cu terme
ne pentru elaborarea documentațiilor 
de execuție, livrarea utilajelor, reali
zarea lucrărilor de construcții-montaj 
și de efectuare a probelor tehnolo
gice care să asigure desfășurarea rit
mică a lucrărilor pe șantiere și pu
nerea în funcțiune a capacităților de 
producție la termenele stabilite prin 
plan ; furnizorii generali de utilaje 
răspund de livrarea la termenele 
prevăzute în contracte și de calitatea 
utilajelor furnizate de uzinele proprii 
și de unitățile cu care cooperează ; 
pentru obiectivele cu termene de pu
nere în funcțiune in anul 1978 utila
jele necesare vor fi livrate cu prio
ritate în prima parte a anului ;

e) realizarea ritmică a lucrărilor 
de construcții și montare a utilajelor 
în tot cursul anului ; utilizarea com
pletă a capacității utilajelor de con
strucții și a mijloacelor de transport; 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
materiale ; asigurarea și calificarea 
muncitorilor de pe șantierele de con
strucții.

Art. 20. — Consiliu! de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București, consiliile oa
menilor muncii din centrale și între
prinderi să asigure sporirea produc
ției industriale ce se obține la 1000 
lei fonduri fixe, prin folosirea inten
sivă a capacităților și suprafețelor de 
producție, creșterea indicilor de uti
lizare a mașinilor și utilajelor, per
fecționarea structurilor de producție, 

valorificarea materiilor prime și ma
terialelor, scurtarea perioadei de a- 
tingere a parametrilor proiectați la 
noile capacități și grăbirea punerii in 
funcțiune a obiectivelor de investiții.

Art. 21. — Valoarea produselor noi 
și reproiectate introduse în fabricația 
curentă în acest cincinal va repre
zenta, în anul 1978, 25,8 la sută din 
producția marfă realizată în ramurile 
prelucrătoare ale industriei repu
blicane.

în anul 1978 vor fi executate 664 
obiective de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică și introduse și 
extinse 293 tehnologii noi și moder
nizate.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Consiliul de coordonare 
a profilării, specializării și cooperă
rii în ramurile industriei construcți
ilor de mașini și industriei metalur
gice, Consiliul de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg consum, îm
preună cu titularii de plan, răspund 
de realizarea sarcinilor privind în
noirea producției și extinderea pro
gresului tehnic.

Art. 22. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Consi
liul de coordonare a profilării, spe
cializării și cooperării in ramurile in
dustriei construcțiilor de mașini și 
industriei metalurgice. Consiliul de 
coordonare a producției bunurilor de 
larg consum, Consiliul sanitar supe
rior, ministerele, consiliile oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi, 
împreună cu institutele centrale de 
cercetare, academiile de știință, uni
tățile de cercetare și de inginerie 
tehnologică, să intensifice eforturile 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic în următoarele direc
ții :

a) identificarea de noi resurse na
turale, valorificarea superioară și 
complexă a acestora, Inclusiv a celor 
cu conținuturi reduse, extinderea u- 
tilizării deșeurilor și a tuturor cate
goriilor de _resurse secundare, în ve= 
derea dezvoltării bazei proprii de 
materi i-prime ■

b) extinderea tehnologiilor moder
ne cu randamente ridicate în valori
ficarea resurselor materiale ;

c) creșterea contribuției cercetării 
și ingineriei tehnologice la ridicarea 
productivității muncii prin extinde
rea mecanizării și automatizării și la 
reducerea costurilor de producție ;

d) accelerarea valorificării licențe
lor achiziționate și dezvoltarea teh
nologiilor ce se realizează pe bază 
de licențe asimilate.

Unitățile de cercetare șl inginerie 
tehnologică, cărora le revin sarcini de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și asimilare de produse și 
tehnologii noi răspund, împreună cu 
întreprinderile, de aplicarea în prac
tică în termene cît mai scurte a re
zultatelor obținute, de nivelul teh
nic și parametrii tehnico-economici 
ai soluțiilor adoptate.

Art. 23. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comi
tetul de Stat al Planificării, Consi
liul Național pentru Știință și Tehno
logie, Ministerul Finanțelor, ministe
rele, celelalte organe centrale, consi
liile oamenilor muncii din centrale 
și întreprinderi, comitetele executi
ve ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București să ia 
măsuri pentru gospodărirea rațională 
a resurselor materiale alocate prin 
plan, in condițiile unui regim sever 
de economii, îndeosebi prin :

a) elaborarea de programe de mă
suri pentru reducerea în continuare 
a normelor și normativelor de con
sum de materii prime și materiale ; 
extinderea utilizării materialelor în
locuitoare ;

b) intensificarea acțiunii de valo
rificare a resurselor de materiale se
cundare și a deșeurilor din progra
mele speciale de colectare și valori
ficare ;

c) reducerea in continuare a consu
mului de energie și combustibili în 
toate domeniile de activitate econo
mică prin creșterea randamentelor 
energetice, în special în ramurile 
mari consumatoare de energie elec
trică și combustibili, modernizarea 
instalațiilor consumatoare, îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație, a 
proceselor de producție și a structu
rii producției industriale, extinderea 
proceselor de uscare naturală in agri
cultură și în industria materialelor 
de construcții, diminuarea pierderi
lor și consumurilor tehnologice in 
centralele electrice și în rețelele de 
transport și distribuție a energiei 
electrice, termice și a gazelor natu
rale, recuperarea și valorificarea pe 
scară largă a resurselor energetice, 
combustibile și termice, extinderea 
termoficării industriale și urbane ; in 
ministere, centrale și întreprinderi 
vor fi organizate colective de specia
liști care să studieze căile și să sta
bilească măsurile necesare pentru 
economisirea energiei și combustibi
lilor ;

d) aprovizionarea ritmică a între
prinderilor cu materii prime, mate
riale și alte produse in cantitățile 
planificate ; respectarea strictă a 
obligațiilor contractuale.

Art. 24. — în anul 1978, producti
vitatea muncii pe o persoană va fi 
de :

a) în industria republicană 295 230 
lei ;

b) în activitatea de construcții- 
montaj 135 360 lei ;

c) in transporturi feroviare 571100 
tone km convenționale.

Numărul de personal muncitor pe 
total economie va ajunge, in anul 
1978, la 7 050 mii.

Prin învățămîntul profesional, teh
nic și liceal de specialitate, precum 
și prin cursuri de calificare și cursuri

(Continuare in pag. a IlI-a)



SCINTEIA — sîmbătă 26 noiembrie 7977 PAGINA 3

pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978
(Urmare din pag. a II-a) 

de scurtă durată vor fi pregătiți 340 
mii muncitori calificați, care vor 
intra in producție în anul 1978.

Art. 25. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca :

a) Ministerul Muncii, Comitetul de 
Stat al Planificării, Consiliul Națio
nal -pentru Știință și Tehnologie și 
titularii de plan să asigure realiza
rea programelor de creștere a pro
ductivității muncii prin perfecționa
rea organizării producției și muncii, 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație, sporirea gradului de mecani
zare și automatizare a producției, 
folosirea judicioasă a personalului 
muncitor, creșterea nivelului de cali
ficare a acestuia, întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 
respectarea normelor de protecție a 
muncii ;

b) Ministerul Educației și Invăță- 
mintului. Ministerul Muncii, Comite
tul de Stat al Planificării și titularii 
de plan să asigure realizarea preve
derilor din programele stabilite pe 
ministere, centrale, întreprinderi și 
județe, pentru pregătirea și perfec
ționarea pregătirii profesionale a for
ței de muncă pe principalele meserii 
și specialități.

Art. 26. — în anul 1978, costurile 
de producție vor fi :

A. Cheltuieli maxime la 1 000 lei 
producție marfă in :

— industria republicană 774,0 lei
— întreprinderile agricole de stat 

947,5 lei.
B. Costul maxim la 1000 tone km 

convenționale în transportul feroviar 
129.1 lei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Consiliul Fmanciar-Bancar. Mi
nisterul Finanțelor și băncile, minis
terele, celelalte organe centrale, con
siliile oamenilor muncii din centrale 
și întreprinderi, comitetele executi
ve ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București să asi
gure, la toate locurile de muncă, gos
podărirea judicioasă a fondurilor, 
aplicarea unui regim strict de eco
nomii și combaterea oricărei forme 
de risipă, diminuarea cheltuielilor 
indirecte, respectarea riguroasă a dis
ciplinei financiare și de plan, să ac
ționeze cu hotărire pentru punerea 
în valoare a rezervelor existente, 
utilizarea mai bună a mijloacelor cir
culante, a fondurilor de investiții și 
a fondurilor valutare.

Art. 27. — Volumul comerțului ex
terior, în anul 1978, va fi de 81,8 
mid. lei valută.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Comitetul de Stat al Pla
nificării. Ministerul Finanțelor, Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie, ministerele, celelalte organe 
centrale, consiliile oamenilor muncii 

din centrale și întreprinderi să asi
gure :

a) îmbunătățirea structurii sorti
mentale și a calității producției des
tinate exportului prin modernizarea 
și înnoirea produselor, asimilarea de 
noi produse și sortimente cu carac
teristici tehnice și economice supe
rioare. cu consumuri materiale re
duse și grad ridicat de prelucrare ce
rute pe piețele externe ; ridicarea 
continuă a eficienței în activitatea 
de comerț exterior ;

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

c) prospectarea sistematică a pieței 
externe pentru contractarea exportu
lui și importului în condiții de efi
ciență ridicată și Ia termene cores
punzătoare desfășurării ritmice a 
activității de producție ;

d) intensificarea tratativelor cu 
partenerii externi pentru realizarea 
integrală a acțiunilor de cooperare 
și specializare prevăzute în plan, pre
cum și inițierea de noi acțiuni in 
vederea extinderii și creșterii eficien
tei colaborării economice interna
ționale.

Art. 28. — Venitul național va fi, 
in anul 1978. de 500 mid. lei, asigu- 
rindu-se resursele necesare pentru 
fondul național de dezvoltare eco
nomico-socială și pentru creșterea 
nivelului de trai al populației.

Art. 29. — în anul 1978. volumul 
total al desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul va fi de 182 mid. lei.

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

a) satisfacerea in condiții mai 
bune a cerințelor de consum ale 
populației prin creșterea și diversifi
carea sortimentală a mărfurilor, ri
dicarea calității acestora, livrarea rit
mică a produselor, organizarea mai 
bună a desfacerilor de mărfuri și ri
dicarea nivelului de servire a consu
matorilor ;

b) perfecționarea organizării și 
funcționării rețelei comerciale, dez
voltarea în continuare a alimentației 
publice prin extinderea producției și 
vinzărilor de preparate culinare.

Art. 30. — Volumul prestărilor de 
servicii pentru populație, in anul 
1978. va fi de 36,5 mid. Ici.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca Consiliul pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii către 
populație, Consiliul de coordonare a 
producției bunurilor de larg consum, 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș

teșugărești. Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Consum. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Ministerul Turismului și 
celelalte organe cu sarcini de pres
tări de servicii să asigure extinde
rea gamei prestărilor de servicii și 
îmbunătățirea calității acestora, sa
tisfacerea cit mai operativă a solici
tărilor populației, Îndeplinirea rigu
roasă a sarcinilor din programele de 
dezvoltare a prestărilor de servicii.

Art. 31. — Veniturile totale reale 
ale populației vor spori. . in anul 
1978. cu 7.9 la sută.

Fondul de retribuire va fi de 180.8 
mid. lei, asigurind sumele necesare 
pentru încheierea acțiunii de majo
rare a retribuțiilor tarifare din prima 
etapă : retribuția medie lunară va fi, 
la sfirșitul anului 1978, de 2 060 lei. 
în același timp, vor fi aduse corec
turi unor prețuri p’u amănuntul și ta
rife pentru servicii, în corelație eu 
cheltuielile de producție, in cadrul 
prevederilor planului cincinal pentru 
anul 1978. în aceste condiții, se va 
asigura, în anul 1978. o creștere a 
retribuției reale de 7.5 la sută, față 
de anul 1977.

Veniturile reale ale țărănimii pro
venite din munca în cooperativele 
agricole de producție și din gospo
dăriile personale, calculate pe o per
soană activă, vor crește cu 4.1 la 
sută, față de anul 1977.

Art. 32. — Baza materială a invâ- 
țămintului va continua să se dezvol
te, în anul 1978. in scopul lărgirii și 
perfecționării tuturor formelor de 
invățămint ; vor fi intensificate mă
surile pentru integrarea invățămin- 
tului cu producția și cercetarea.

Se vor da în folosință, pină la sfîr- 
șitul anului. 17 770 locuri în grădini
țe. Pentru învățămintul primar, gim
nazial. liceal și tehnic-profesional se 
yor realiză 2 380 săli de clasă. 19 980 
locuri in internate și 138 săli de 
gimnastică.

învățămintul superior va fi dotat 
cu noi spații de invățămint și ate
liere cu o suprafață de 28 980 mp. 
De asemenea, se vor da in folosință 
6 000 locuri în cămine studențești.

Art. 33. — în domeniul ocrotirii 
sănătății, asistenței sociale, culturii 
fizice și sportului se va intensifica 
extinderea bazei materiale ; se vor 
da în folosință 4 800 locuri în creșe, 
82 dispensare, 4 centre stomatologice, 
5 stații de salvare, un număr de 
1 285 paturi de spital.

Art. 34. — în anul 1978, se vor da 
in folosință 206 mii apartamente și 
13 mii garsoniere ; din totalul apar
tamentelor se vor realiza 113 mii din 
fondurile statului, cooperatiste și ob
ștești și 93 mii din fondurile popu
lației eu sprijinul statului în credite 
și execuție : se vor da în funcțiune 
48.5 mii locuri in cămine pentru ne- 
familiști.

Art. 35. — Se va extinde. în anul 
1978. rețeaua de distribuție a apei cu 
620 km. iar cea de canalizare cu 480 
km : parcul de mijloace pentru 
transportul urban în comun de per
soane va fi dotat cu 1 800 vehicule.

Art. 36. — Consiliul de Miniștri, 
ministerele, celelalte organe centrale, 
consiliile oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București 
răspund pentru îndeplinirea integra
lă a prevederilor de plan și creșterea 
eficienței în toate domeniile de acti
vitate.

Art. 37. — Indicatorii Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1978 vor fi desfășurați 
pe titulari de plan prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 38. — Se aprobă execuția Pla
nului național unic pe anul 1976, 
adoptat prin Legea nr. 38 1975, po
trivit Comunicatului Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale. Comitetului de Stat al Plani
ficării și Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1976, publicat 
în Buletinul Oficial nr. 20, partea a 
Ill-a, din 7 februarie 1977.

LEGEA
pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1978
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre

zenta lege.

Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 
1978 se stabilește la venituri în sumă

de 318 501.3 milioane lei și la chel
tuieli în sumă de 318 501,3 milioane 
lei.

Art. 2. — Repartizarea veniturilor 
și cheltuielilor bugetului de stat pe 
anul 1978 este următoarea :

— în milioane lei —
Venituri Cheltuieli

- Bugetul republican 268922,9 268 922,9
— Bugetele locale 49 578,4 49578,4

Art. 3. — Veniturile reprezentind 
vărsămintele din beneficii și impozi
tul pe beneficii ale unităților econo
mice de stat, impozitul pe circulația 
mărfurilor, impozitul pe produs și 
taxa pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat se stabilesc in 
sumă de 179 437,9 milioane lei.

Veniturile asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1978 se prevăd in sumă 
de 29 183,0 milioane lei.

în vederea realizării integrale și la 
timp a veniturilor prevăzute în bu
getul de stat pe anul 1978, Consiliul 
de Miniștri va lua măsuri ca minis
terele, celelalte organe centrale și 
locale, consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, împre
ună cu Consiliul Financiar-Bancar, 
Ministerul Finanțelor și băncile să 
asigure realizarea beneficiilor, impo
zitelor și celorlalte venituri înscrise 
în planurile financiare, prin :

a) îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție și desfacere în cantitățile și 
sortimentele planificate, diversifica
rea producției, imbunătațirea calității 
produselor, valorificarea superioară a 
materiilor și materialelor, sporirea 
producției și a beneficiilor la 1 000 lei 
fonduri fixe pe seama folosirii inte
grale a capacităților de producție și 
a spațiilor de producție existente, 
creșterii indicelui de utilizare a ma
șinilor și utilajelor, realizării para
metrilor tehnico-economici proiectați 
la capacitățile noi puse în funcțiune;

b) sporirea rentabilității în fiecare 
unitate economică și la fiecare pro
dus, prin intensificarea acțiunilor de 
reducere a consumurilor de materii 
și materiale, combustibili, energie, 
reducerea cheltuielilor neeconomi- 
coase, valorificarea superioară a re
surselor secundare și deșeurilor, gos
podărirea rațională și eficientă a re
surselor materiale și financiare alo
cate prin plan ; creșterea productivi
tății muncii prin modernizarea teh
nologiilor de fabricație, sporirea gra
dului de mecanizare și automatizare, ■ 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii ; creșterea eficienței eco
nomice în toate sectoarele de activi
tate ;

c) încadrarea în normele de stoc și, 
normativele mijloacelor circulante 
stabilite, prin readucerea în circuitul 
economic a stocurilor de valori ma
teriale peste necesar, accelerarea vi
tezei de rotație a mijloacelor circu
lante, prevenirea imobilizărilor de 
fonduri și eliminarea cauzelor care 
le determină ;

d) menținerea echilibrului finan
ciar la nivelul fiecărei întreprinderi, 
prin realizarea veniturilor planifica
te, reducerea pe toate căile a chel
tuielilor de producție, de circulație 
și administrativ gospodărești, preve
nirea angajării și efectuării unor 
cheltuieli nejustificate.

Art. 4. — Veniturile prevăzute în 
bugetul de stat din impozitul pe fon
dul total de retribuire se stabilesc in 
sumă de 30 000,0 milioane lei, cele 
din impozitul agricol de la coopera
tivele agricole de producție în sumă 
de 1 306,0 milioane lei, iar cele din 
impozite și taxe de la populație in 
sumă de 2 338.8 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea economiei naționale se sta
bilesc în sumă de 214 299,6 milioane 
lei.

Pentru utilizarea cu eficiență spo
rită a fondurilor destinate finanțării 
economiei naționale. Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca ministe
rele, celelalte organe centrale și lo
cale, consiliile oamenilor muncii din 
centrale și întreprinderi, împreună 
cu organele financiar-bancare, să 
asigure întărirea spiritului de econo
mie in utilizarea fondurilor materiale 
și bănești aflate la dispoziția unită
ților, finanțarea la timp și cu maxi
mum de economie a obiectivelor si 
acțiunilor cuprinse în plan, elimina
rea cheltuielilor neoportune și lip
site de eficiență.

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar, Consiliul Financiar-Bancar, 
Ministerul Finanțelor și băncile vor 
acționa pentru întărirea disciplinei 
de plan, contractuale și financiare, 
exercitarea unui control financiar 
exigent în toate unitățile socialiste 
în vederea eliminării oricărei forme 
de risipă și păstrării integrității avu
tului obștesc.

Art. 6. — în vederea folosirii efi
ciente a fondurilor alocate pentru in
vestiții, a lichidării imobilizărilor de 
fonduri, Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Consiliul de coordonare a 
activității de investiții, ministerele, 
celelalte organe centrale și comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, împreună cu Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Ministerul Finanțelor și băn
cile, să asigure :

a) realizarea resurselor necesare fi
nanțării și creditării obiectivelor de 
investiții planificate ; rambursarea in 
termen a creditelor acordate ; gospo
dărirea cu maximum de eficiență a 
fondurilor proprii, împrumutate sau 
de la buget pe parcursul realizării 
investițiilor ;

b) elaborarea și prezentarea la a- 
probare a documentațiilor țehnico-e- 
conomice, potrivit graficelor. în ve
derea începerii la termenele planifi
cate a execuției tuturor obiectivelor 
prevăzute in plan ; creșterea eficien
ței fondurilor prin o temeinică fun
damentare tehnico-economică a exe
cutării obiectivelor de investiții și o 
dimensionare judicioasă a resurselor 
materiale și bănești necesare ; pre
gătirea din timp a condițiilor pen
tru deschiderea finanțării sau cre
ditării și inceperii execuției lucră
rilor ;

c) contractarea și livrarea la ter
men a întregului volum de utilaje 
tehnologice necesare pentru realiza
rea planului de investiții, în concor
danță cu necesitățile de montaj și de 
punere in funcțiune a capacităților 
de producție la termenele planifica
te ; prevenirea și reducerea imobili
zărilor de fonduri în investiții ne
terminate, precum și în utilaje cu 
durate depășite de staționare pe șan
tiere, prin intensificarea ritmului de 
montare a utilajelor ;

d) întărirea ordinii și disciplinei în 
gospodărirea mijloacelor materiale și 
bănești pe șantiere, prin reducerea 
consumurilor de materiale de con
strucții și utilizarea la maximum a 
utilajelor și mecanismelor de con
strucții ; creșterea productivității 
muncii ; respectarea ordinii de în
cepere a lucrărilor stabilite prin gra

ficele de eșalonare a' investițiilor în 
vederea încadrării în duratele de e- 
xecuție și in termenele de punere in 
funcțiune aprobate.

a) învățămînt
b) cultură și artă
c) sănătate
d) educație fizică și sport
e) alocația de stat pentru 

copii
f) asigurările sociale de 

stat
g) pensii și ajutoare I0VR, 

militari și alte persoane, 
precum și pentru asis
tența socială

în vederea gospodăririi eficiente a 
fondurilor alocate de stat pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale, 
ministerele, celelalte organe centra
le, comitetele și birourile executi
ve ale consiliilor populare și insti
tuțiile social-culturale vor lua mă
suri pentru realizarea sarcinilor de 
plan cu minimum de cheltuieli, prin 
reducerea continuă a cheltuielilor de 
întreținere și funcționare și aplicarea 
unui regim sever de economii. s

Art. 8. — Cheltuielile pentru or
ganele puterii și administrației de 
stat, precum și pentru organele ju
decătorești și cele ale procuraturii se 
stabilesc în sumă de 3 208,2 milioane

Art. 7. — Cheltuielile pentru fi
nanțarea acțiunilor social-culturale 
se stabilesc in sumă de 63 203,4 mi
lioane lei, din care pentru :

16 064,0 milioane lei; 
1104,0 milioane lei

11 864,0 milioane lei; 
364,0 milioane lei ;

9 480,0 milioane lei;

22470,0 milioane lei;

1 857,4 milioane lei

lei, din care 3,3 milioane lei pentru 
Marea Adunare Națională.

Art. 9. — Cheltuielile pentru a- 
părarea țării se stabilesc in sumă de 
12 000.0 milioane lei.

Art. 10. — Pentru anul 1978, fon
dul de rezervă bugetară prevăzut in 
bugetul republican se stabilește in 
sumă de 3197,9 milioane lei, iar 
fondurile de. rezervă bugetară în bu
getele județelor și al municipiului 
București îi» sumă de 311,0 milioane 
lei, potrivit repartizării prevăzute in 
bugetul de stat.

Art. 11. — Volumul bugetelor ju
dețelor și al municipiului București 
pe anul 1978 se stabilește astfel :

— in mii lei —

*rrt‘. ,Mdetul
Venituri

■eltuieli
Total din care : venituri 

proprii

1. Alba 971 188 399 018 971 188
2. Arad 1 077 766 653 580 1 077 766
3. Argeș 1 310 430 675 101 1 310 430
4. Bacău 1 325 292 624 288 1 325 292
5. Bihor 1 528 665 821 864 1 528 665
6. Bistrița-Năsăud 810 407 233 314 810 407
7. Botoșani 1 028 417 334 179 1 028 417
8. Brașov 1 277 192 822 969 1 277 192
9. Brăila 814 033 522 995 814 033

10. Buzău 1 208 167 473 872 1 208 167
11. Caraș-Severin 984 205 376 794 984 205
12. Cluj 1 576 610 969 611 1 576 610
13. Constanța 1 479 245 908 972 1 479 245
14. Covasna 775 289 293 202 775 289
15. Dîmbovița 982 340 474 858 .982 340
16. Dolj 1 548 947 753 381 1 548 947
17. Galați 1 410 136 607 160 1 410 136
18. Gorj 810 331 350 954 810 331
19. Harghita 887 338 412 828 887 338
20. Hunedoara 1 293 213 563 040 1 293 213
21. Ialomița 989 583 411 251 989 583
22. Iași 1 2 006 395 618 666 2 006 395
23. Ilfov 1 177 901 752 946 1 177 901
24. Maramureș 1 225 923 519 398 1 225 923
25. Mehedinți 859 503 254 170 859 503
26. Mureș 1 366 165 748 241 1 366 165
27. Neamț 1 075 421 531 373 1 075 421
28. Olt 1 103 211 429 006 1 103 211
29. Prahova 1 533 583 951 651 1 533 583
30. Satu Mare 911 837 436 202 911 837
31. Sălaj 784 860 228 371 784 860
32. Sibiu 1 021 856 605 139 1 021 856
33. Suceava 1 215 337 618 885 1 215 337
34. Teleorman 1 209 032 458 039 1 209 032
35. Timiș 1 668 342 1 017 707 1 668 342
36. Tuleea 744 930 275 563 744 930
37. Vaslui 1050 118 325 000 1 050 118
38. Vilcea 968 777 361 344 968 777
39. Vrancea 859 427 282 853 859 427
40. Municipiul București 4 707 012 3 305 473 4 707 012

Art. 12. — Sumele defalcate pen
tru bugetele locale în anul 1978, din 
impozitul pe fondul total de retri
buire și impozitul pe circulația măr

furilor realizate prin unitățile de 
subordonare republicană se stabilesc 
după cum urmează :

— in mii lei —

Sume defalcate din :
cri. Județul Impozitul pe fondul Impozitul pe circu-

total de retribuire lația mărfurilor
1. Alba 307 170 265 000
2. Arad 366 186 58 000
3. Argeș 516 329 119 000
4. Bacău 470 004 231 000
5. Bihor 430 801 276 000
6. -BistiM-ț-a-N-ăsăud ....- • ■ 102 093 110 000
7. Botoșani 124 238 197 000
8. Brașov 454 223
9. Brăila 291 038

10. Buzău 256 295 330 000
11. Caras-Severin 374 411 107 000
12. Cluj 606 999
13. Constanța 570 273 _
14. Covasna 111 087 235 000
15. Dîmbovița 330 482 177 000
16. Dolj 563 566 232 000
17. Galați 540 976 262 000
18. Gorj 238 377 165 000
19. Harghita 229 510 245 000
20. Hunedoara' 612 173 118 000
21. Ialomița 217 332 184 000
22. Iași 490 729 897 000
23. Ilfov 424 955 _
24. Maramureș 327 525 197 000
25. Mehedinți 169 333 100 000
26. Mureș 406 924 211 000
27. Neamț .308 048 236 000
28. Olt 241 205 213 000
29. Prahova 581 932 —
30. Satu Mare 218 635 257 000
31. Sălaj 92 489 47 000
32. Sibiu 416 717 —
33. Suceava 348 452 248 000
34. Teleorman 191 993 169 000
35. Timiș 650 635 —
36. Tuleea 149 367 126 000
37 Vaslui 141 118 115 000
38. Vilcea 204 433 88 000
39. Vrancea 130 574 131 000
40. Municipiul București 1 401 539 —

Art. 13. — Subvențiile ce se acor
dă din bugetul republican pentru e-

chilibrarea bugetelor locale, in anul 
1978, se stabilesc după cum urmează :

— în mii lei —

1. Județul Bistrița-Năsăud 365 000
2. Județul Botoșani 373 000
3. Județul Buzău ♦ 148 000
4. Județul Caraș-Severin 126 000
5. Județul Covasna 136 000
6. Județul Gorj 56 000
7. Județul Ialomița 177 000
8. Județul Maramureș 182 000
9. Județul Mehedinți 336 000

10. Județul Olt 220 000
11. Județul Sălaj 417 000
12. Județul Teleorman 390 000
13. Județul Tuleea 194 000
14. Județul Vaslui 469 000
15. Județul Vilcea 315 000
16. Județul Vrancea 315 000

Art. 14. — Comitetele sau birouri
le executive ale consiliilor populare 
vor lua măsuri pentru sporirea ve
niturilor proprii, utilizarea economi
coasă a fondurilor materiale și bă
nești și reducerea, pe această cale, 
a mijloacelor de echilibrare prevă
zute a se primi din bugetele unită
ților administrativ-teritoriale ierarhic 
superioare sau din bugetul republi
can.

Art. 15. — Volumul bugetelor mu
nicipiilor pe anul 1978 se stabilește 
in sumă de 5 179 859 mii lei, potrivit 
repartizării prevăzute în bugetul de 
stat.

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

Art. 16. — în anul 1978, virările de 
credite bugetare de la un alineat la 
altul, in cadrul aceluiași articol al 
clasificației bugetare, se aprobă de 
ordonatorii de credite pentru planu
rile proprii de cheltuieli.

Art. 17. — Consiliul de Miniștri 
răspunde pentru realizarea venituri
lor inscrise in bugetul de stat pe 
anul 1978 și efectuarea cheltuielilor 
bugetare in strictă concordanță cu 
volumul și destinația stabilite prin 
plan.

în vederea executării în bune con
diții a bugetului de stat, îmbunătă
țirii activității economico-financiaie, 
creșterii eficienței în toate sectoarele 
de activitate, intăririi controlului și 
a disciplinei in utilizarea fondurilor 
statului, ministerele, celelalte organe

centrale și locale, consiliile oameni
lor muncii din centrale și întreprin
deri, împreună cu organele financiar- 
bancare, vor urmări permanent în
deplinirea integrală și la timp a ve
niturilor prevăzute în bugetul de stat 
și in celelalte planuri financiare, e- 
fectuarea cheltuielilor cu spirit de e- 
conomie și vor acționa pentru înde
plinirea sarcinilor planului economic 
și a indicatorilor financiari apro
bați.

Ărt. 18. — Modificările în indica
torii de plan economici și financiari 
ai titularilor de plan, precum și in 
volumul și structura bugetului de 
stat, determinate de eventuale in
fluențe ce vor apărea din modificări 
de prețuri și tarife, precum și din 
alte măsuri. în condiții de menți
nere a echilibrului financiar, se a- 
probă prin decret al Consiliului de 
Stat.

în cazurile în care, în cursul anu
lui 1978, pe baza unor dispoziții le
gale, au loc treceri de unități, ac
țiuni sau sarcini de la un titular de 
plan la altul ori se introduc în plan 
lucrări de investiții din rezervele a- 
probate in acest scop. Ministerul Fi
nanțelor va introduce modificările 
corespunzătoare in indicatorii finan
ciari ai titularilor de plan, precum 
și in volumul și structura bugetului 
de stat.

Art. 19. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1976, la venituri in sumă 
de 254 527 833 945 lei și la cheltuieli 
in sumă de 250 147 569 921 lei. cu un 
excedent in sumă de 4 380 264 024 lei, 
din care la bugetul republican 
2 118 677 720 lei și la bugetele locale 
2 261 586 304 lei.

LUCRĂRILE 
SESIUNII 

MARII 
ADUNĂRI 

NAȚIONALE 
(Urmare din pag. I)

economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1978 
și proiectului de Lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe 
anul 1978.

Pe marginea celor două pro
iecte de legi au luat cuvintul 
deputății Nicolae Constantin. 
Olimpia Solomonescu, loan Ian- 
cu, Iulian Ploștinaru. Ștefania 
Ionescu, Iancu Drăgan.

După examinarea pe articole 
a fiecărui proiect de lege, 
Marea Adunare Națională a vo
tat. in unanimitate, Legea pen
tru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1978 și Legea 
pentru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1978.

La ultimul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Silviu Curticea- 
r.u, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, a prezentat 
expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat. Din împuterni
cirea Consiliului de Stat — se 
arată în expunere — vă supun 
spre adoptare proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu- 
prinzînd norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat, 
după sesiunea a V-a a Marii 
Adunări Naționale și pină in 
prezent, în diferite domenii ale 
activității economice, sociale și 
ale organizării de stat.

Toate decretele au fost exa
minate și avizate favorabil, îna
inte de adoptarea lor de către 
Consiliul de Stat, de comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale și de către Consiliul 
Legislativ, observațiile și pro
punerile făcute fiind luate in 
considerare la emiterea lor.

finind seama de temeiurile 
care au determinat adoptarea 
decretelor înfățișate, precum și 
de eficienta reglementărilor pe 
care Ie conțin, vă rugăm ca. in 
conformitate cu art. 64 din Con
stituție, să adoptați proiectele 
de lege prin care se aprobă 
normele cu putere de lege cu
prinse in aceste decrete.

Deputata Maria Groza, vice
președinte al Comisiei constitu
ționale și juridice, a prezentat 
apoi raportul acestei comisii. In 
raport se arată că reglementă
rile cuprinse în decretele cu pu
tere de lege au fost examinate 
și avizate favorabil. în unani
mitate. de comisiile permanente 
ale. Marii Adunări Naționale, 
potrivit competenței lor, iar ob
servațiile și propunerile au fost 
luate in considerare la emiterea 
decretelor.

Avînd în vedere că aplicarea 
acestor reglementări le-a ates
tat ca fiind pe deplin corespun
zătoare. Comisia constituțională 
și juridică avizează favorabil, 
în unanimitate, normele cu pu
tere de lege cuprinse în decre
tele emise de Consiliul de Stat.

Forumul legislativ suprem al 
țării a adoptat, apoi, in unani
mitate, legile pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La încheierea ședinței, tova
rășul Nicolae Giosan, președin
tele M.A.N.. a anunțat că se
siunea Marii Adunări Naționale 
rămine deschisă in continuare, 
în perioada care urmează, co
misiile permanente vor exami
na și aviza proiectele de legi 
ce se vor primi la Biroul Marii 
Adunări Naționale, vor efectua 
și alte lucrări de competența 
lor.

Data reluării în plen a lucră
rilor Marii Adunări Naționale 
va fi anunțată ulterior.
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Asemenea întregii țări — a spus 
deputatul Nicolae Constantin
— județul Galați a beneficiat din 
plin de grija și sprijinul conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru o dez
voltare economico-socială impetuoa
să. Hotăriți să-și exprime prin fapte 
recunoștința lor fierbinte, oamenii 
muncii gălățeni au obținut și în acest 
an rezultate bune în întrecerea so
cialistă. Estimăm că ne vom înde
plini angajamentele asumate, că 
vom da suplimentar, în acest an, e- 
conomiei naționale o producție de 
aproape 1 miliard lei.

Constructorii de pe platforma 
combinatului siderurgic lucrează zi 
și noapte pentru a asigura punerea 
in funcțiune, în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, a furnalului 
nr. 5 de 2 700 mc, cel mai mare a- 
gregat de acest fel din țară.

In agricultură, am terminat prin
tre primele județe însămînțarea 
griului, am încheiat recoltarea fără 
pierderi a strugurilor și a porumbu
lui, precum și eliberarea terenului.

In anul viitor, județul Galați are 
de realizat o producție industrială 
de aproape 39 de miliarde lei, cu 
circa 16 la sută mai mare decît in 
anul acesta. Vorbitorul s-a referit 
la sarcinile ce revin industriei ju
dețului în ce privește creșterea pro
ductivității muncii, reducerea, in 
continuare, a cheltuielilor materiale 
și a consumurilor energetice, crește
rea eficienței economice și asigura
rea unei înalte rentabilități.

Viața politică internațională — a 
spus in continuare vorbitorul — a 
demonstrat și demonstrează cu tărie 
că metoda tratativelor politice pen
tru soluționarea diferendelor dintre 
state, metodă promovată cu consec
vență de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se impune tot mai mult în afirma
rea spiritului de înțelegere și bună 
conviețuire între popoare.

Vă rog să-mi permiteți ca de la 
această înaltă tribună — a spus în 
încheiere vorbitorul — să exprim 
deplina adeziune a comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor din județul Ga
lați la politica internă și externă 
promovată de partidul nostru, al că
rei principal exponent este secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — personalitate 
politică proeminentă a contempora
neității, revoluționar consecvent, 
luptător dirz pentru pace și înțele
gere între popoare. Am încercat cu 
toții sentimente de adincă satisfac
ție și mîndrie patriotică prilejuite de 
faptul că șefului statului român i-a 
fost conferită cea mai inaltă distinc
ție a mișcării mondiale pentru pace
— Medalia de aur a păcii.

Deputata oiimpia Solomo- 
neSCU a su^'iniat proiectele 
planului și bugetului de stat pe anul 
1978, care prevăd în mod realist căile 
de înflorire continuă a tuturor ra
murilor economiei naționale, dau ex
presie concretă politicii partidului de 
creștere continuă a nivelului de trai. 
In cadrul acestei politici profund 
umane, sănătatea întregii națiuni re
prezintă o componentă de bază a 
bunăstării poporului, â fericirii lui.

Vorbitoarea a arătat că ridicarea

Datele de pe hirlie... și adevărul din eîmpie0 pagină densă din marea carte 
a industrializării

(Urmare din pag. I)

de statistică rezultă că, dacă in 
1968 — anul in care Miercurea- 
Ciuc a devenit reședință de județ 
— mai puțin de o persoană din fie
care familie (estimată, in mod con
vențional, la trei persoane) era anga
jată în industria aflată pe teritoriul 
orașului, în 1977 s-a ajuns, in medie, 
la două persoane. Și aceasta, în con
dițiile sporirii considerabile a popu
lației — dublă i'ață de anul 1968. In 
același an, 1968, valoarea producției 
industriale era de 369 milioane lei. 
N-a trecut nici un deceniu și, iată, 
producția acelui an se realizează astăzi 
in numai 46 de zile, valoarea bunu
rilor produse într-o singură zi de 
întreprinderile industriale din Mier- 
curea-Ciuc este de 8 milioane 
lei ! Producția globală industrială se 
cifrează. în acest an. la 2,491 de mi
liarde lei. de 6.7 ori mai mare de- 
cit în anul 1968.

— Si nu ne oprim aici — ne spu
ne tovarășul Alexandru Tușineanu, 
secretar cu problemele economice 
al comitetului orășenesc de partid. 
In 1980. numai întreprinderea de 
tractoare va realiza o producție in
dustrială de zece ori mai mare, ca 
valoare, decit întreaga producție a 
industriei orașului. în 1968. Terme
nul de comparație nu a fost ales in- 
timplător : în acești ani s-au pro
dus mutatii esențiale în structura 
industriei din orașul nostru : indus
tria constructoare de mașini deține, 
în prezent. 30 la sută din valoarea 
producției industriale. Industria de 
prelucrare a lemnului, cu vechi tra
diții pe la noi. se dezvoltă oe baze 
moderne : alături de secțiile de ex
ploatare si transport, au apărut fa
brici noi. unde masa lemnoasă este 
superior valorificată. Industria ușoa
ră are acum o pondere de 34.2 la 
sută în urma intrării în funcțiune a 
încă două noi unităti moderne : o 
filatură de fire sintetice si o fabrică 
de tricotaje. S-au construit între
prinderi noi si în industria alimen
tară. Nomenclatorul de produse ce 
poartă inscripția ..fabricat, la Mier- 
curea-Ciuc“ s-a îmbogățit mult in 
acești zece ani. De aici pornesc trei 
tipuri sortimentale de tractoare ne 
șenile, utilaje și piese de schimb 
pentru industria forestieră, mobilă, 
plăci aglomerate, confecții, tricotaje, 
produse lactate, bere si altele. Cum 
era si firesc, apariția atîtor unităti
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nivelului de viață material și spiri
tual, îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă, dezvoltarea bazei 
materiale a ocrotirii sănătății, cît și 
creșterea numerică și calitativă a ca
drelor. alături de amplele acțiuni de 
educație sanitară au influențat po
zitiv starea de sănătate a populației, 
reflectată și în dinamica unor indica
tori de sănătate. Durata medie de 
viață a populației, indicator de bază 
în aprecierea stării de sănătate, a 
ajuns aproape la 70 de ani, situînd 
țara noastră la nivelul statelor dez
voltate.

Deputata a relevat că observațiile 
critice și indicațiile repetate date 
sectorului sanitar de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au constituit fac
torii hotărîtori în înlăturarea defi
ciențelor și în obținerea acestor re
zultate.

In continuare, a evidențiat faptul 
că cele aproape 12 miliarde lei alo

DIN (UV1NTUL PART1CIPANȚIL0R LA DEZBATERI
cate de la bugetul statului pentru 
acțiunile de sănătate, ca și fondu
rile de investiții prevăzute pentru 
construcții sanitare în anul 1978 
creează condițiile necesare perfecțio
nării continue a asistenței medicale 
a populației.

Vorbitoarea a exprimat hotărîrea 
Ministerului Sănătății, direcțiilor sa
nitare, tuturor lucrătorilor din do
meniul ocrotirii sănătății de a ac
ționa cu toată fermitatea pentru a- 
plicarea în viață a politicii partidu
lui in domeniul sanitar și în mod de
osebit pentru sporirea natalității, 
îmbunătățirea asistenței medicale a 
mamei, copilului și tineretului, in
tensificarea acțiunilor medicale pre
ventive, întărirea igienei publice și 
creșterea gradului de cultură sani
tară a maselor.

Muncitorii, toți oamenii muncii 
pe care îi reprezint — a spus depu- 
tatui loQfi IdHCU ~ mi’au in" 
credințat mandatul de a vă trans
mite dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, călduroase felicitări 
pentru înalta distincție internațională 
ce v-a fost acordată și să vă mulțu
mesc din toată inima pentru neobo
sita activitate pe care o desfășurați 
in fruntea partidului și statului pen
tru ca viața noastră să devină tot 
mai îmbelșugată, patria noastră să 
înflorească și să fie atît de cunoscută 
și respectată pe toate meridianele 
lumii.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că oamenii muncii de la întreprin
derea mecanică din Cugir, desfășu
rând larg întrecerea socialistă în cin
stea Conferinței Naționale a parti
dului. au reușit să îndeplinească pla
nul de producție pe primele 10 luni 
cu 12 zile mai devreme, să realizeze 
o economie de metal de peste 2 900 
tone, iar pînă la sfîrșitul anului ur
mează să realizeze o producție su
plimentară de peste 100 milioane lei.

Pe baza programului partidului de 
,,ȚidjcaȚe,.mai accentuată a . nivelului 
de trai al populației în cincinalul 
1976—1980, colectivul de oameni ai 

productive a determinat schimbări 
fundamentale in gradul de ocupare 
a populației în industrie. în acest 
sens, revelatoare sint cifrele : dacă 
în 1968, doar 24,5 la sută din popu
lația orașului lucra în industrie, in 
1976 proporția a crescut la peste 52 
la sută.

Dacă este adevărat că astăzi din 
Miercurea-Ciuc pleacă de aproape 
șapte ori mai multe produse indus
triale decît în 1968. făurite prin hăr
nicia si priceperea oamenilor acestor 
locuri — români, maghiari si de alte 
naționalități — tot atit de adevărat 
este că locuitorii orașului si-au îm
bunătățit substantial condițiile de 
viată si muncă. Fată de 1968. cind 
doar 9.4 la sută din populația ora
șului locuia în apartamente noi. as
tăzi beneficiază de acest confort mo
dern peste 45 la sută. Ca urmare a 
sporirii cererii de forță de muncă 
calificată si. totodată, a construjrii 
de noi scoli, fiecare al treilea locui
tor urmează cursurile unei instituții 
de învătămînt de stat. în acest răs
timp. au cunoscut o creștere substan
țială retribuțiile personalului mun
citor din unitățile industriale ale o- 
rașului. cele mai. multe dintre ele be
neficiază de majorările aplicate încă 
din acest an (industria alimentară și 
ușoară, constructoare de mașini, me
talurgică etc.). Astfel, dacă retribuția 
medie netă se cifra, in 1968. la 1 005 
lei. a ajuns. în trimestrul trei al a- 
cestui an. la 1 858 lei. Ca urmare di
rectă a îmbunătățirii retribuțiilor, 
desfacerile de mărfuri pe un locuitor 
au crescut de la 13 326 lei, în anul 
1968, la 22 047 lei, in anul trecut. Iar 
dacă ne întoarcem la afirmația făcută 
pe parcursul acestor rînduri. cum că, 
în medie. în fiecare familie sînt două 
persoane care muncesc in industrie, 
rezultă că veniturile medii nete, pro
venite din muncă, ale unei familii au 
sporit de la 1 005 lei în 1968 la 3 716 
lei în trimestrul trecut. Desigur, la 
acestea se mai adaugă diferite spo
ruri provenite din munca în acord 
global, alocația de stat pentru copii etc. 
Este urmarea firească a politicii parti
dului și statului nostru de repartizare 
judicioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, de ridicare 
economică a tuturor județelor. Ci
frele menționate în aceste însemnări 
exprimă o realitate incontestabilă : 
legătura strînsă dintre industrializare 
si nivelul de trai al fiecărei familii.

Campionatul european. Transmi
siune directă de la Reggio Cala
bria
• Fotbal : rezumatele meciurilor 
disputate miercuri în turul III al 
Cupei U.E.F.A.

17,20 Clubul tineretului
18.10 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18.30 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
19.30 Telejurnal
19.50 ÎN ÎNTtMPINAREA CONFERIN

ȚEI NAȚIONALE A P.C.R. 
Biografii contemporane

20.10 Teleenciclopedia
20.50 Film serial : „Războiul Indepen

denței". Episodul I : „Deșteptarea 
României". Regia : Gheorghe Vi- 
tanidis

22.10 Telejurnal
• Sport

22.30 întîlnire cu satira și umorul 

muncii din întreprinderea noastră a 
beneficiat. începind din luna august, 
de majorarea suplimentară a retribu
ției, ceea ce va permite ca pînă la 
sfîrșitul anului să realizăm un spor al 
veniturilor cu peste 27 milioane lei.

Sîntem ferm hotărîți ca în anul 
viitor să muncim și mai bine. Vom 
depune eforturi susținute pentru 
promovarea procedeelor și tehno
logiilor moderne, gospodărirea ju
dicioasă a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru ridicarea continuă 
a eficienței economice a întregii ac
tivități ce o desfășurăm.

Dezbaterea și adoptarea în actuala 
sesiune a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și a 
bugetului pe anul 1978 — a spus 
deputatul iulian Ploștinaru - 
reflectă realist orientarea și preocu
parea pentru înfăptuirea la nivelul 
țării, județelor și ramurilor econo
miei naționăle a prevederilor din

Directivele Congresului al XI-lea al 
partidului.

Sarcinile ce revin județului Me
hedinți din planul național unic pe 
anul 1978 asigură ridicarea pe trep
te superioare a nivelului de dezvol
tare economică și socială și crește
rea pe această bază a nivelului de 
trai material și spiritual al întregii 
populații. Producția globală indus
trială va crește cu peste 23 la sută 
față de anul 1977, exportul total de 
mărfuri cu 56 la sută.

Vorbitorul a menționat că. para
lel cu preocupările pentru realizarea 
sarcinilor in industrie, construcții, 
transporturi și agricultură, comitetul 
județean de partid, consiliul popu
lar județean au acordat o atenție 
deosebită execuției bugetare pe a- 
cest an, care însumează circa 7-10 
milioane lei, iar in anul viitor va 
spori la peste 850 milioane lei.

Făcîndu-mă ecoul sentimentelor 
de înaltă prețuire și recunoștință 
ale comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județul Mehedinți
— a spus in încheiere vorbitorul — 
vă rog să-mi permiteți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ex
primăm deplina noastră satisfacție și 
legitima mîndrie patriotică pentru 
hotărîrea Consiliului Mondial al Pă
cii de a vi se conferi dumneavoastră
— remarcabilă personalitate a vieții 
politice internaționale contemporane
— Medalia de aur „Frederic Joliot- 
Curie", ca o recunoaștere a neobo
sitei activități pe care o desfășurați 
în fruntea partidului și statului nos
tru pentru edificarea pe acest stră
vechi pămînt românesc a celei mai 
umane societăți — comunismul — 
pentru întărirea păcii și securității 
internaționale, sprijinirea luptei de 
eliberare națională a popoarelor și 
făurirea unei noi ordini economice 
și politice, a unei lumi măi drepte 
și mai bune pe planeta noastră.

Răspunzînd înflăcăratului îndemn 
adresat țărănimii, tuturor lucrători
lor de pe ogoarele patriei de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. prin cuvân

Folosind din plin condițiile bune 
de lucru, majoritatea unităților agri
cole de stat și cooperatiste din ju
dețul Ialomița, printr-o amplă mobi
lizare a forțelor mecanice și manua
le, au reușit să încheie din timp re
coltarea culturilor tîrzii, să transpor
te și să depoziteze, in cele mai bune 
condiții, întreaga producție. Cu toate 
acestea, la data de 24 noiembrie, in- 
treprinderile agricole de stat. Ivă- 
nești, Jegălia și Stelnica mai aveau 
pe cimp, in grămezi, circa 5—6 mii 
tone de porumb. Cum se acționează 
pentru transportul și depozitarea ul
timelor cantități de porumb ?

l.A.S. Ivănești. Se lucra in două 
puncte : la ferma 8 — se strîngeau 
știuleții rămași în urma combinelor, 
iar la ferma 9 — se curățau știuleții 
de pănuși și se transportau ia baza 
de recepție. Avînd în vedere volu
mul mare de lucrări ce a mai rămas 
de executat, Trustul județean l.A.S. 
a concentrat aici. în ajutor, forțe su
plimentare de la alte Întreprinderi, 
imprimîndu-se astfel un ritm înalt 
executării lucrărilor. Se impune to
tuși o observație : modul necores
punzător in care este depozitat po
rumbul în prezent, fapt ce favori
zează risipa : grămezi, atît de știu
leți cît și de boabe, așezate direct 
pe arătură. Mai mult, în curtea fer
mei nr. 8, peste 1 000 tone de po
rumb pentru sămînță este ținut in 
ploaie, neacoperit, direct pe pămînt.

Din datele existente la direcția 
agricolă județeană, raportate de alt
fel la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, rezultă că, in 
ce privește porumbul, cooperativele 
agricole au încheiat recoltatul încă 
de pe data de 15 noiembrie. Dar, 
surpriză ! Străbătînd terenurile cul
tivate cu porumb ale cooperativei 
agricole din comuna Dragoș Vodă, 
vedem că nu a fost strîns în întregi
me. Și nu de pe unul-două hectare, 
ci de pe circa 15 ha ! Și aceasta — 
precizăm — după 10 zile de la rapor
tarea „încheierii" recoltatului.

Căutăm să lămurim această situa

l.A.S. Ivănești: AȘA SE DEPOZITEAZĂ C.A.P. Dragoș Vodă: UN LAN DAT...
PORUMBUL PENTRU SĂMÎNȚĂ? UITĂRII

tarea rostită la Pitești cu prilejul 
Zilei recoltei, mecanizatorii și coo
peratorii de pe meleagurile județu
lui Teleorman muncesc cu hărnicie 
și dirzenie pentru a spori rodnicia 
pămîntului, a spus deputata ȘJgjfț- 
nia lonescu.în acest an’coop®* 
ratorii din unitatea in care îmi desfă
șor activitatea — C.A.P. Putineiu — 
au obținut, în medie, Ia hectar, 4 000 
kg griu, peste 6 000 kg porumb boabe 
și 44 tone sfeclă de zahăr.

Aceasta ne-a permis ca, în acest 
an, nu numai să ne achităm integral 
de obligațiile contractuale, dar și să 
livrăm suplimentar 2 500 tone cereale 
și plante tehnice. în ferma de vaci 
obținem cite 400 litri, peste plan, de 
la fiecare vacă.

Propria experiență, a arătat vorbi
toarea, ne demonstrează că stă în 
puterea noastră să obținem produc
ții mai bune, că trebuie să acordăm 
o atenție mai mare ridicării gradului 
de fertilitate a pămîntului, calității 
lucrărilor de pregătire a terenului 
și de întreținere a culturilor.

în circumscripția pe care o repre
zint sint cooperative agricole ca acele 
din Moșteni-Voivoda. Furculești, 
Slobozia-Mindra și Plopii-Slăvitești, 
unde an de an se obțin rezultate 
bune. La cooperativa agricolă Moș
teni, de exemplu, s-au obținut peste 
20 tone porumb știuleți la hectar pe 
terenuri irigate. Sprijiniți activ de 
comitetul județean de partid, am în
treprins acțiuni de generalizare a ex
perienței pozitive.

în cuvîntul său, deputatul JgJîlCU

Drăgan a subliniat rolul deosebit
ce revine activității de cercetare și 
proiectare, de introducere a progre
sului tehnic, care trebuie să asigu
re ritmurile și nivelurile înalte ale 
dezvoltării prevăzute în proiectul 
planului pe anul 1978.

în metalurgie, a arătat el, obiec
tivele cercetării și proiectării tehno
logice au în vedere asigurarea teh
nologiilor de concepție proprie a 
noilor obiective industriale ; reduce
rea cheltuielilor materiale prin scă
derea consumurilor specifice de me
tal, materiale și energie și, implicit, 
valorificare superioară a potențialu
lui siderurgic existent sau în dez
voltare in țara noastră ; valorifica
rea superioară a bazei de materii 
prime, îndeosebi indigene ; diversi
ficarea producției metalurgice.

Cercetătorii, proiectanții, cadrele 
didactice din învățămîntul superior 
și ceilalți specialiști din activitatea 
de introducere a progresului tehnic 
din ramura industriei metalurgice, 
vor acționa cu toată fermitatea și 
vor depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea exemplară a . sarcinilor 
ce le revin, demonstrînd prin fapte 
adeziunea deplină la politica parti
dului de valorificare lâ cote de ma
ximă eficiență a potențialului știin
țific și tehnologic național.

Cercetătorii, parte integrantă a co
lectivului de metalurgiști ai țării, 
vor munci cu răspundere, curaj și 
inițiativă în aplicarea noului, asigu
ri nd astfel rezolvarea tuturor sarci
nilor din planul pe 1978 la nivelul 
exigențelor hotăririlor Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist
Român.

ție la comitetul comunal de partid. 
Secretarul comitetului comunal de 
partid, tovarășul Ștefan Alexe, de 
față fiind șl instructorul comitetului 
județean de partid pentru consiliul 
intercooperatist Bogdana, tovarășul 
Anton Stelian, se pregăteau să trans
mită Ia județ situația operativă a 
lucrărilor efectuate in ziua de 24 
noiembrie.

— La recoltarea porumbului cum 
sta ți? — l-am întrebat pe tovarășul 
Alexe.

La 10 zile după ce au anunțat... încheierea 
recoltării, unele unități agricole din ju
dețul Ialomița mai aveau de cules porumb 

de pe cîmp

— A... l-am terminat de mult.
— Dar cele 15 hectare de la ferma 

Bogdana?
— Aici e aici. Mai avem ceva de 

recoltat și de transportat vreo 200 
tone de porumb cules și aflat, în 
grămezi, pe cimp.

— Deci cunoașteți situația reală 
foarte bine. De ce atunci ați rapor
tat cu mult timp înainte încheierea 
acestor lucrări ?

Liniște. O liniște apăsătoare. Cei 
doi tovarăși se jenează să spună 
lucrurilor pe nume: au dezinformat 
organele județene, ministerul de re
sort. Un act grav de incorectitudine, 
de escamotare a adevărului, care 
contravine normelor eticii comunis
te. Dar mai există un aspect — pi
cătura care umple paharul. Comi
tetul comunal de partid a acceptat 
încheierea de către conducerea coo
perativei agricole din comuna Dragoș 
Vodă a balanței porumbului, cu care 
direcția agricolă a fost de acord.

Ieri au început 
sesiunile de constituire 
a consiliilor populare
în aceste zile, în urma alegerilor de la 20 noiembrie — încheiate 

cu victoria strălucită a eandidaților Frontului Unității Socialiste — au 
loc în toată țara primele sesiuni de constituire a consiliilor populare 
municipale, ale sectoarelor Capitalei, orășenești și comunale.

Ordinea de zi a sesiunilor — depunerea .jurămîntului de credință 
față de patrie de către deputății aleși la 20 noiembrie, alegerea bi
rourilor și comitetelor executive ale consiliilor populare, depunerea 
jurămîntului de către organele executive de conducere, alegerea co
misiilor permanente și adoptarea planurilor de măsuri îmbunătățite 
ale consiliilor privind îndeplinirea sarcinilor economico-sociale pînă în 
1980.— vorbește de la sine despre importanța deosebită a acestui mo
ment din viața consiliilor populare și marchează, practic, începutul 
activității lor in noua legislatură.

Principalul obiectiv al programului de lucru —
CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

Ieri a avut loc sesiunea de con
stituire a Consiliului popular din co
muna Bascov, județul Argeș. Noul 
consiliu popular este alcătuit din 21 
deputați : muncitori, țărani coopera
tori și intelectuali, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, membri și ne
membri de partid.

Tovarășul Gh. Andrici, reales pre
ședinte al biroului executiv al con
siliului popular, a informat pe larg 
deputății asupra prevederilor planu
lui de lucru al consiliului popular 
comunal în noua legislatură. Comu
na va beneficia de investiții de la 
stat în valoare de 190 milioane lei, 
care se vor concretiza, între altele, 
în amenajarea a 10 ha de solarii, e- 
fectuarea de lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe 1 000 ha, con
struirea unul complex comercial și 
prestări de servicii- și altele.

Ca așezare rurală aflată în ime
diata apropiere a municipiului Pi
tești. comuna Bascov este și trebuie 
să fie unul din principalii furnizori 
de produse agroalimentare pentru 
capitala județului. Atît planul de 
măsuri, cît și cuvîntul deputaților 
în prima sesiune au insistat tocmai 
asupra creșterii contribuției comunei 
la aprovizionarea populației, la mai 
buna valorificare a posibilităților de 
care dispune in acest sens. A fost 
subliniat faptul că anul acesta coo
peratorii din Bascov s-au situat 
fruntași pe județ la producțiile de 
griu și porumb, la care au obținut 
sporuri cu 300 pînă la 400 kg la hec
tar mai mari decît cele planificate. 
Deputății au aprobat prevederile 
planului de măsuri al consiliului 
popular și l-au completat cu noi 
propuneri, astfel încît în actuala le
gislatură rezultatele să fie și mai 
bune. Am reținut din programul a- 
doptat de sesiune cîteva măsuri care 
au în vedere o asemenea preocupa
re. De pildă, prin darea în folosin
ță ă lacului de acumulare din zonă, 
se vor amenaja pentru irigat 100 ha

Cît temei se poate pune pe o aseme
nea balanță, cind sute de tone de 
porumb nu au trecut pe cîntar? Și, 
mai ales, cind nu există o evidență 
clară a producției aflate încă pe 
cimp.

Ce socoteală și-au făcut conduce
rea cooperativei, secretarul comite
tului comunal de partid ? „De cîștigat 
nu am cîștigat nimic, afirmă tovarășul 
Ștefan Alexe. Am vrut, doar să fim 
in rind cu celelalte unități din con
siliul intercooperatist, care termina

seră lucrările". Fals și dăunător mod 
de a gîndi ! De fapt, nu s-a urmărit 
altceva decît „liniștirea" organelor 
județene, pentru că, în realitate, lu
crările au fost în continuare tergi
versate. Dovadă : deși mică, supra
fața cu porumb care a mai rămas 
nu a fost recoltată nici la zece zile 
după anunțarea „încheierii" acestei 
lucrări. „Azi avem la cules 30—40 de 
oameni și cinci tractoare cu remorci 
la transport" — susținea primarul 
comunei. Ne-am deplasat la punctul 
de lucru. Era ora 16 și în cîmp nu 
am găsit pe nimeni. în schimb, rar 
se mai poate vedea o asemenea 
risipă. Tot drumul este presărat cu 
știuleți, grămezile de porumb se află 
direct pe pămîntul umed, iar peste 
multe din ele s-a trecut cu roțile, 
făcîndu-le una cu pămîntul.

Nu este singurul caz. La data de 
23 noiembrie, și în alte cooperative 
agricole — Pelinu, Grădiștea, Rași, 
înfrățirea, Jegălia — se culegea po
rumbul de pe „ultimele" suprafețe. 

ce vor fi cultivate cu legume și fu
raje. Alte 12 ha teren mlăștinos vor 
fi redate circuitulu* agricol prin e- 
fectuarea, prin muncă patriotică, a 
unor ample lucrări de desecare. Vor 
fi continuate și în anii următori lu
crările de afînare a podzolului, în
cepute în primii ani ai cincinalului.

Un capitol distinct al planului de 
dezvoltare economico-'-socială a co
munei l-a constituit aportul cetățe
nilor, prin muncă patriotică, la creș
terea zestrei edilitar-gospodărești a 
comunei. S-a arătat că prin aplica
rea în viață a celor peste 60 de pro
puneri făcute de cetățeni în cam
pania electorală, prin angajamentele 
concrete asumate cu acest prilej se 
vor executa lucrări edilitar-gospo
dărești în valoare de peste 1,2 mi
lioane lei. Ele se vor concretiza in 
amenajări de străzi și trotuare, în 
extinderea alimentării cu apă și 
în construirea, și prin contribuție în 
bani, și în muncă a populației, a 
unui dispensar uman.

în cadrul sesiunii, Ion Rădulescu, 
inginerul-șef al cooperativei agrico
le, Tudor Petre, brigadier de cîmp, 
Sergiu Rizescu, șeful fermei agricole 
de stat, și-au exprimat hotărîrea de 
a munci fără preget, pentru a da 
viață programului de măsuri al con
siliului popular și s-au angajat să 
asigure în sectoarele pe care le con
duc sporirea producțief de cereale, 
carne și lapte, printr-o mai bună or
ganizare a muncii, prin generaliza
rea acordului global și executarea 
unor lucrări de calitate. Ca progra
mul adoptat să devină un îndreptar 
concret de acțiune pentru deputați 
și cetățeni, alți vorbitori. între care 
Ștefan Neacșu, șeful secției S.M.A., 
au cerut noului consiliu popular să 
stabilească mai exact, pe etape, sar
cinile economice și gospodărești și 
să le nominalizeze concret pe depu
tați și pe toți cei chemați să răspun
dă de infăptuirea lor.

Gheorqhe C1RSTEA

Acestea sînt faptele, pe care le-am 
adus la cunoștința tovarășului Gri- 
gore Radu, secretar al comitetului 
județean de partid.

— Nu credeam că așa stau lucru
rile la C.A.P. Dragoș Vodă — ne-a 
spus tovarășul secretar. Din rapor
tări reieșea că totul este în ordine. 
Dezaprobăm categoric atitudinea 
conducerii cooperativei agricole și a 
secretarului comitetului comunal de 
partid, care au denaturat realitatea. 
Vom discuta acest caz în biroul co
mitetului județean de partid și vom 
lua măsurile ce se cuvin.

Este posibil ca situația de la coope
rativa agricolă din comuna Dragoș 
Vodă să nu fi fost cunoscută la co
mitetul județean de partid. Cum se 
explică totuși faptul că, deși direcția 
agricolă județeană cunoștea care este 
situația reală, a raportat, cu zece zile 
în urmă, Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, că recoltarea 
porumbului s-a încheiat în coopera
tivele agricole ? „Ce era să facem ? 
Să ne împiedicăm de citeva unități 
restanțiere, cind marea lor majoritate 
incheiaseră recoltatul? De fapt, dacă 
vreți să știți, situația raportată anul 
acesta este mult mai aproape de 
realitate decît în anii precedent! “. 
Această „justificare", care, de fapt, 
acuză, aparține tovarășului Ion A- 
vram, director adjunct al direcției 
agricole județene, ea punînd și 
mai pregnant in evidență o practică 
profund dăunătoare. Consecințele 
s-au văzut. Supunînd atenției acest 
caz, subliniem, totodată, necesitatea 
unor măsuri ferme, categorice, care 
să curme definitiv asemenea practici, 
pentru întronarea unui spirit de înal
tă răspundere și disciplină riguroasă 
în ținerea evidenței producției și în 
raportarea lucrărilor executate.

Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU

'FAPTUL; 
DIVERS!
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| Cu deosebită 
stimă

Profesorul pensionar Oprea 
Iordache din București ne scrie : 
„Timp de trei ani de zile am 
zăcut la pat și, la un moment 
dat, îmi pierdusem nădejdea că 
voi mai putea fi salvat, tn vara 
acestui an am fost internat in 
stare foarte gravă la spitalul 
„Gh. Marinescu" din Capitală, 
unde am intîlnit un per
sonal sanitar minunat. Cu deo
sebită stimă vorbesc și scriu aici 
numele medicilor Nicolae Neicu, 
Elena David și Rodica Rădules
cu, a căror pricepere și pasiune 
profesională, încurajare și ome
nie mi-au redat încrederea că 
mă voi însănătoși, ceea ce s-a 
și întimplat. Fie-mi permis să 
le adresez și pe această cale cele 
mai călduroase mulțumiri".

Invitația
9

păgubașului
Mihai Pintea și soția sa, mun

citori la întreprinderea „Solida
ritatea" din Satu Mare, călăto
reau cu autoturismul proprie
tate personală prin județul 
Brașov. în localitatea Mirșa, un 
cetățean i-a rugat pe cei doi 
soți să-l ia și pe el pină la Sibiu, 
unde avea de rezolvat unele 
treburi urgente. De cum au 
ajuns în comuna următoare, pa
sagerul i-a spus lui M.P., cerîn- 
du-și scuze, să oprească mași
na, întrucit observase că-și 
uitase acasă actele și banii. Cei 
doi soți și-au continuat singuri 
drumul pînă la Mediaș, unde 
au oprit mașina și, deodată, 
au zărit intr-un colț actele și 
banii omului din Mirșa. Le-au 
predat imediat miliției din lo
calitate, iar după cîteva zile, 
din partea păgubașului a sosit 
pe adresa soților Pintea o scri
soare de mulțumire însoțită de 
o invitație: „Cind mai treceți 
prin Mirșa, nu uitați că vă aș
teaptă un prieten care vă roa
gă să-i cinstiți casa cu o vizită".

S-a potolit!
De la spitalul din municipiul 

Călărași primim vestea că pa
cientul Nicolae Dinu, după a- 
tente îngrijiri medicale, se află 
in prezent în afara oricărui pe
ricol. „Dar — adaugă medicul 
de gardă, care ne-a răspuns cu 
amabilitate la întrebare — pu
tea s-o pățească rău de tot. E 
un caz tipic de ceea ce se poa
te întîmpla atunci cind cineva 
își bea mințile;.."

De fapt, ce s-a întimplat ? 
După ce sus-numitul Nicolae 
Dinu s-a tot „cinstit" cu Ion 
Buzunar și cu Nicolae Buzunar, 
toți trei din comuna Roșeți, ju
dețul Ialomița, s-au luat, din 
te miri ce, la harță. De la harță 
au ajuns la bătaie. Cei doi Bu
zunar au tăbărit asupra „anticu
lui" de pahar și cine știe 
s-ar fi putut întîmpla dacă nu 
intervenea la timp miliția.* 
cum, alde Buzunar au băgat-o 
pe minecă.
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Bietele 
albine...

Zilele trecute, cetățeanul Z.N. 
din Brașov s-a apucat să to
pească ceara pentru pregătirea 
stupilor necesari anului ce vine. 
Deși știa foarte bine, din ex
periența lui îndelungată de api
cultor pasionat, că respectiva 
ceară este un produs inflama
bil și că trebuie topită cu mare 
grijă și în locuri sigure, Z.N. 
a încercat să facă această ope
rație — unde credeți ? — chiar 
în interiorul unui vagon remor- 
cabil, în care erau adăpostiți 40 
de stupi cu albine. Ba, mai 
mult; a încercat să topească 
ceara cu o... lampă de benzină, 
adicătelea cu foc deschis. In
cendiul produs a fost violent, 
în numai cîteva minute, vago
nul a ars ca o torță. Toți cei 
40 de stupi s-au făcut scrum...

Nu era 
bursuc

La cumpăna cind ziua se in- 
gină cu seara, paznicul de vi- 
nătoare Z. Traian se afla, in 
exercițiul funcțiunii, la punctul 
„Zburătoare" de pe raza comu
nei Piatra . Șoimului, județul 
Neamț. La un moment dat. paz
nicul s-a aplecat să caute ceva 
in ranița pe care tocmai o lă
sase din spinare, tn clipa aceea 
a răsunat, deodată, un foc de 
armă, și paznicul nu s-a mai 
putut ridica de la pămînt. A 
fost internat, in stare gravă, la 
un spital din Iași...

După cum ne informează or
ganele de miliție, focul de armă 
care a dus la rănirea paznicu
lui a fost tras de Vasile Dumi- 
trașcu, cu pușca lui de vînătoa- 
re. In declarația dată de acesta 
in fața anchetatorilor, el afir
mă că din cauza vizibilității re
duse i s-a părut că-n bătaia 
puștii ii apăruse un... bursuc.
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Prima și
| ultima cursă
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Ion Cojocaru, un tinăr de 23 
de ani din comuna Sinmihaiu 
Român, județul Timiș, și-a 
cumpărat o motoretă „Mobra". 
Permis de conducere nu avea. 
Dar nici răbdare pină să-l ob
țină nu mai avea deloc. Așa 
că in după-amiaza aceleiași 
zile a pornit-o cu motoreta la 
plimbare. Dar nu in orice fel 
de plimbare, ci cu viteza cea 
mai mare. La o curbă, pierzîn- 
du-și echilibrul, a părăsit șo
seaua și s-a izbit de un slilp de 
telegraf. A ' 
lui cursă...

Rubrică
Petre
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

fost prima fi ultima

realizata de 
POPA
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, 
vineri după-amiază, succesiv, în 
vizită protocolară de prezentare, pe 
ambasadorii in țara noastră ai Repu-

blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Trifun Nikolici, și Statelor Unite ale 
Americii — Orison Rudolph Aggrey.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a întreținut cordial cu cei 
ambasadori.

doi

Intîlnirea prietenească dintre reprezentanți
ai tineretului român și

Sub semnul prieteniei, al dorinței 
de aprofundare a cunoașterii recipro
ce și colaborării, au continuat mani
festările din cadrul întîlnirii priete
nești dintre reprezentanți ai tinere
tului român și ai tineretului ceho
slovac.

Vineri, tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
s-a întâlnit cu delegația Uniunii So
cialiste a Tineretului din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, condusă de 
Jan Kreidl, secretar a! C.C. al 
U.S.T. Au participat membri ai Se
cretariatului C.C. al U.T.C., cadre 
ale Uniunii Tineretului Comunist.

A fost exprimată, cu această 0- 
cazie, dorința reciprocă de dezvolta
re, in continuare, a raporturilor de 
prietenie, de colaborare dintre tine- 
letul român și cehoslovac in spiritul 
relațiilor dintre partidele, popoarele 
și țările noastre, al întâlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

ai tineretului cehoslovac
Participanții la întâlnire au vizitat 

în ultimele zile Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia, obiective economice, social-cultu- 
rale, instituții de învățămînt din Ca
pitală și județul Argeș.

★
prilejul întîlnirii 

reprezentanți ai 
și ai tineretului 
seara, însărcinatul

Republicii Socialiste Ceho
slovace la București. Miloslav Jan- 
dik, a oferit un cocteil. (Agerpres)

Cu 
dintre 
român 
vineri 
a.i. al

prietenești 
tineretului 

cehoslovac, 
cu afaceri

TN EDITURA POLITICĂ 
a apărut volumul :

PROBLEME ALE MATERIA
LISMULUI DIALECTIC Șl ISTO
RIC Șl ALE ROLULUI ȘTIINȚEI 
SI TEHNICI! ÎN PROGRESUL 
ECONOMICO-SOCIAL AL ȚĂ
RII. TEZE. (Colecția „invdțâ- 
mîntul politico-ideologic de 
partid").

Cronica
Vineri a sosit la București A. W. 

Shams-ul Alam, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
publicii Populare Bangladesh 
publica Socialistă România.

★
Cu prilejul Zilei naționale 

publicii Zair, ambasadorul

al 
in

Re- 
Re-

Re-a 
acestei 

țări la București, Nyoka Busu Noen- 
go, a vorbit la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Vineri au luat sfîrșit la Moldova 

Nouă, județul Caraș-Severin, lucră
rile unui simpozion organizat sub 
egida Ministerului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, în 
Academia „Ștefan 
Centrala minereurilor 
sacrat perfecționării 
conducere în industria extractivă, 
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. și a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului 
în cursul vizitei de lucru pe care a 
efectuat-o îri Valea Jiului.

Schimbul de experiență în aceste 
probleme a reunit, timp de două 
zile, cadre de conducere din indus
tria minieră, cadre universitare și 
alți specialiști. în ultima zi a simpo
zionului au avut loc o masă rotundă 
și un schimb de experiență la obiec
tivele de investiții din zonă, la mina 
și cariera Moldova Nouă și la Com
plexul instalației de preparare a mi
nereurilor neferoase.

★
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a Zilei eliberării Albaniei, vi
neri seara a avut loc în Capitală un

colaborare eu 
Gheorghiu-1 și 
din Deva, con- 

activității de
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Azi, Italia
La Reggio Calabria se va desfă

șura astăzi meciul dintre selecționa
tele României și Italiei, contînd pen
tru campionatul european de rugbi — 
„Cupa F.I.R.A.".

România la rugbi
Lotul rugbiștilor români pentru 

acest joc cuprinde 21 de jucători, 
printre care : Bucos, Motrescu, Ianu- 
sievici, Nica, D. Alexandru, Pa- 
raschiv, Murariu, Pintea, Băcioiu, 
Dinu și Ortelecan.

VOLEI: Steaua Dinamo 3-2

zilei

Pină la urmă, acest derbi al voleiu
lui nostru — care debutase la un 
nivel surprinzător de scăzut și cu în
grijorător de multe greșeli de execu
ție — a ciștigat în calitate și a de
venit interesant, reabilitîndu-se în 
fața numeroșilor spectatori atrași a- 
seară, la sala Floreasca din Capitală, 
de promisiunea unui spectacol de 
gală.

în primul set, dinamoviștii conduc 
cu 8—0, dar sint egalați la 13. Ste- 
liștii nu pot însă mai mult, fiindcă 
greșesc finalul : 15—13 pentru Di
namo.

în setul al doilea, un set 
meroase servicii ratate de 
părți, scorul este egal pînă la 
tre Ionescu, Pop, Țerbea și 
lor reușesc, totuși, să greșească mai 
puțin : 15—11 pentru ei. Deci, 1—1 la 
seturi.

Dinamoviștii intră mai hotărîți în 
setul al treilea, care crește și ca ni
vel de joc, și conduc cu 9—0 și 10—2 ; 
dar au din nou o inexplicabilă că
dere, astfel că sînt din nou egalați la 
10. Găsesc însă forța să se impună 
în acest set cu 15—13.

Setul al patrulea este setul steliști- 
lor, care acum evoluează mai ambi-

cu nu- 
ambele
10. Pe-
colegii

țios și mai spectaculos : 15—9. Deci, 
2—2 la seturi.

Evident, spectatorii se așteptau ca 
în setul decisiv dinamoviștii să-și im
pună valoarea și maturitatea, mai 
ales că schimbaseră terenul la 8—5 
pentru ei. Urmează insă 8—8, 11—11, 
13—13, și... 15—13 pentru inimoșii ju
cători steliști ai lui Aurel Drăgan.

Amatorii de volei au plecat de la 
sală cu nemulțumirea că prea multe 
erori tehnice s-au comis intr-o par
tidă în care, practic, au evoluat toți 
componenții echipei naționale (ceea 
ce poate însemna că aceștia resimt 
oboseala unui an dificil), dar și 
cu satisfacția că ieșind victorioasă 
Steaua — surprinzător, însă meri
tat — campionatul de volei devine 
mai interesant. Aveau dreptate din 
ambele puncte de vedere 1

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• După disputarea a două tururi, 

echipa feminină de șah a României 
conduce cu scorul de 8—3 puncte (o 
partidă întreruptă) în meciul pe 
care-1 susține la Pernik cu selecțio
nata Bulgariei.

In turul II (in care șahistele 
românce au jucat cu piesele negre), 
Elisabeta Polihroniade a învins-o pe 
Sikova. Margareta Mureșan a ciști
gat la Savova, iar Lia Bogdan a pier
dut în fața Tatianei Lemaciko. A fost 
consemnată remiza în întâlnirile 
Gertrude Baumstark — Asenova și 
Emilia Chiș — Nesterova. Partida 
Ligia Jicman — Krumova s-a între
rupt.

în meciul dintre echipele de ju
nioare ale celor două țări, scorul este 
favorabil șahistelor românce cu 
2,5—0,5 puncte (o partidă întreruptă).

• în prima semifinală a turneului 
internațional de tenis de la Kobe 
(Japonia), jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 6—4 pe 
Cliff Drysdale, urmînd ca în finală 
să-1 întâlnească pe cîștigătorul parti
dei dintre John Newcombe și Ken 
Rosewall.

în sferturile de finală, Newcombe 
l-a eliminat cu 6—1, 6—4 pe Manuel 
Orantes.

La simplu femei, în semifinale, 
Billie Jean King a întrecut-o 
7—5, 6—3 pe Mimi Wikstedt.

spectacol de gală cu filmul artistic 
„Călătorie în primăvară", producție a 
studiourilor albaneze.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai 
altor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au fost de față Nesip Kați, amba
sadorul Republicii Populare Albania 
în țara noastră, membri ai amba
sadei.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, membri ai corpului di
plomatic.

La deschiderea festivității a vor
bit criticul de artă Călin Căliman.

★
în aula Universității din București 

au început vineri lucrările simpozio
nului „Educația materialist-științi- 
fică a elevilor și studenților — com
ponentă fundamentală a procesului 
instructiv-educativ", organizat de 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui. Academia de științe sociale și 
politice, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, și Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din țara noastră. Manifes
tarea, la care participă un mare nu
măr de cadre didactice, cercetători, 
studenți și elevi din întreaga țară, 
își propune să dezbată o problemă 
de larg interes actual : vocația in
struct v-educativă a școlii, rolul ei 
de principal factor de cultură și ci
vilizație. Comunicările, ca și discu
țiile din cadrul simpozionului supun 
analizei căi și forme concrete prin 
care procesul instructiv-educativ, di
feritele discipline contribuie la mo
delarea concepției despre natură și 
societate a tineretului studios, pre
cum și rolul organizațiilor revoluțio
nare de copii și tineret, al mijloace
lor de informare în masă, al altor 
factori din afara școlii în procesul 
instructiv-educativ al tinerei 
rații. în ședința de deschidere 
crărilor au fost susținute, în 
comunicările : „Dimensiunea 
culturală și ateistă a educației
liste", „Principiile teoretice ale edu
cației materialist-științifice a tinere
tului în țara noastră", „Probleme 
metodologice ale educației materia
list-științifice a tineretului" și „Con
tribuția procesului de învățămint la 
formarea concepției științifice despre 
lume și viață a tineretului".

Lucrările simpozionului se desfă
șoară pe două secțiuni — elevi și 
studenți — incluzînd prezentarea a 
peste 60 de referate și comunicări.

(Agerpres)

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Comoara din deal
— 15,30 ; 19,30, (sala mică) : Co
medie de modă veche -- 15, Acord
— 20, (sala Atelier) : Destine — 18.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica „Ba
natul* — Timișoara. Dirijor : Re
mus Georgescu, Solistă : Elena 
Ghilels (U.R.S.S.) - 20, (sala 
Studio a Ateneului) : Ciclul 
„După amiezile muzicale ale ti
neretului*. Recital de pian : Lu
minița Nițescu — 18.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 15, Ferma —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Emigranții — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Patimă fără sfirșit —
19.30, (sala Studio) : Carambol — 
15; 19, (la Tehnic-club) : Nu am 
încredere în bărbați — 15.
• Teatrul G iu Iești : Comedie cu
olteni — 19,30, (sala Studio 74) : 
Năpasta — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul ,,I. Vasilescu* : Eu sint 
tatăl copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Cîntece din prispa 
casei — 19,30, (la Sala Palatului): 
Un cîntec pentru fiecare — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Scu
fița cu trei iezi — io.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Fata babei și fata moș
neagului — 17, (la sala Clubului 
T—4, str. Turturele) : Anotimpu
rile mînzului — 14.
• Circul București : Super circ
— 16; 19.30.

i

R. S. F. IUGOSLAVIA

„Aici istoria și-a spus cuvîntul 
cu voce tare..."
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LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 25 NOIEMBRIE 
1977

Extragerea
47 61.

Extragerea 
48 53 58.

I : 67 32 83 38 39 49 52

a II-a : 78 81 56 5 73 14

Fond total de cîștiguri : 1 137 574 lei 
din care 466 743 lei report catego
ria 1.

A apărut
REVISTA ECONOMICĂ

47/1977nr.
Sumarul revistei se deschide 

articolele intitulate „Un vot pentru 
progresul și bunăstarea națiunii 
noastre socialiste" ; „3 ani de la cel 
de-al XI-lea Congres al partidului. 
Hotărîrile partidului — program de 
activitate al întregului popor ro
mân". în întâmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, revista inse
rează articolele „Progresul tehnic, 
factor hotărîtor al dezvoltării eco- 
.omice" ; „Dinamismul economiei 

românești și creșterea participării ei 
la circuitul economic mondial (II)“.

O anchetă a revistei, publicații in 
cadrul rubricii „Economie naționa
lă", are ca ternă încheierea la ter
men a contractelor economice. Do
cumentarul în ajutorul celor ce stu
diază în invățămîntul politico-ideo
logic este consacrat temei : „Perfec
ționarea 
economiei naționale".

Revista . 
obișnuitele sale rubrici : 
— organizare ; Teorii — 
nomie mondială.

conducerii și

publică, de

ROMÂNIA FILM prezintă;
FAIR-PLAY

G. M,

. • •

planificării

asemenea, 
Conducere 
idei ; Eeo-

O producție a Casei de filme 5, in colaborare cu Consiliul 
clubul sportiv „Progresul". Scenariul șl regia:

Național pentru Educație Fizică și Sport și 
A. Danciu Satmari. Imaginea: Dinu Tânase, Gheorghe 

Cricier, Cornel Diaconu, Ion Cucereanu. Muzica : Dan Jelescu. Decoruri și costume: Constantin Simionescu, 
Ștefan Marițan. în distribuție: Colea Răutu, Dem Râdulescu, Ștefan Bănică, Tudorel Popa, Sandina Stan, 
Ernest Maftei și copiii Marian Dinu, Cătălin Crăciunes cu, Grlgore Onuș, Valentin Istrătescu, Bogdan Petrescu. 

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

cinema
• 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 : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30
FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 1.5,45; 
18; 20,15; FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• D-ale carnavalului : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 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 —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Fablio magicianul : FLAMURA
— 9.
• Regăsire : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată: 
GRIVIȚA — 9,15; 11,45; 14,15; 17; 
19,45.
• Sonată pe malul lacului : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Atac împotriva lui Rommel : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 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 — 0,15; 11,15;
13.15. FLACARA — 9; 11,15; 13,30.
• Chirurgii : BUCEGI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Taburetul prințesei : FLACARA
— 15,45; 18; 20,15.
• Căpitan la 15 ani — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30, Suferințele tînărului 
Werther — 17,30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Răpirea fecioarelor : DRUMUL 
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 timp : VOLGA
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Buzduganul cu trei peceți : 
POPULAR - 15,30; 19.
• Marele singuratic : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Balul de simbătă seara : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

De la Belgrad la 
Gorni Milanovac, în 
plină inimă a Serbiei, 
peisajul e frămîntat : 
cind mai aproape, ci nd 
mai departe se vălu- 
resc crestele de piatră 
ale munților ; pe a- 
locun, în pante line, 
coboară, pînă către fi
rul de asfalt ai șose
lei, coame de dealuri ; 
de-o parte și de alta 
a drumului se răsfiră, 
înecate in livezi, așe
zări mindre.

Frămîntată și zbu
ciumată e și istoria a- 
cestor păminturi, că
rora li se potrivesc de 
minune cuvintele poe
tului Branko Milko- 
vici : „Aici istoria și-a 
spus cuvîntul cu voce 
tare". Și-a spus cu
vîntul atunci cind 
s-au iscat aici vîlvă- 
tăile răscoalelor an- 
tiotomane ; a glăsuit 
atunci cind, încă din 
veacul trecut, flutură
rile faldurilor roșii au 
chemat la luptă mulți
mile proletare : s-a 
rostit aprig în epopeea 
războiului antihitlerist, 
transmițînd posterității 
mesajul că nu există 
putere în stare să în- 
covoaie voința unui 
popor de a fi sin
gur stăpin la sine a- 
casă. Străbatem, așa
dar, locuri gravate a- 
dinc în conștiința po
poarelor iugoslave ; 
s-au inălțat aici, în 
semn de recunoștință 
față de înaintași, im
punătoare monumente: 
ansamblul impresio
nant de pe muntele 
Avala, muzeul și par
cul comemorativ din 
Kragujevac — adevă
rată carte de citire cu 
ochii sufletului a tre
cutului acestor melea
guri etc. în același 
timp călătorul este în
soțit peste .ct de sen
timentul amplitudinii 
prefacerilor înnoitoare 
ale anilor socialismu
lui, roade ale hărnici
ei și capacității con
structive a poporului 
vecin și prieten.

...Kragujevac. Circa 
110 000 de locuitori. 
Autentică citadelă a 
noului ; impresia nu 
se întemeiază doar pe 
mulțimea siluetelor 
blocurilor de locuințe 
ori a edificiilor pu
blice înălțate' în anii 
din urmă, ci, în pri
mul rînd, pe transfor
mările de anvergură 
pe care le cunoaște 
marea întreprindere 
constructoare de auto

mobile „Crvena Zasta- 
va“, care a imprimat 
un ritm alert vie
ții social-economice, 
propulsînd orașul în 
rîndul marilor cen
tre industriale ale 
țării. Aici, unde in 
marile hale lucrează 
fiecare al patrulea lo
cuitor din Kragujevac, 
procesul înnoirilor se 
exprimă prin fațete 
multiple. Vechii hale 
în care s-a făurit în 
1953 cel dintâi auto
mobil purtând marca 
„Zastava" i s-a adău
gat nu de mult alta 
nouă, modernă, du- 
blîndu-se astfel supra
fața de producție. 
S-au introdus tehnolo
gii moderne de fabri
cație. pe această teme
lie asigurîndu-se creș-

1NSEMNARI
DE CĂLĂTORIE

lioane de pruni —, de 
meri, vișini, cireși, 
prin recoltele bogate 
și calitatea deosebită 
a cartofilor săi. Pe a- 
ceastă bază s-a dez
voltat aici o îndelun
gată tradiție de prelu
crare a produselor a- 
gricole. Dar adevărata 
valorificare la scară 
industrială a acestor 
insemnate bogății a 
început odată cu în
ființarea combinatului, 
în urmă cu un dece
niu și jumătate ; de 
proporții modeste în 
primii ani, combina
tul este astăzi cel mai 
mare de acest fel din 
Serbia, fiind compus 
din mai multe fabrici 
în care lucrează peste 
1800 de muncitori ; 
aici se realizează o 
treime din valoarea 
producției industriale 
a întregului oraș. 
Combinatul întreține 
azi legături de colabo
rare cu locuitori din

BBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)

...CU CONSILIILE OAMENILOR 
MUNCII. în timpul documentării 
noastre la întreprinderea focșăneană, 
am putut consemna și alte declarații 
care susțin că la nivelul cadrelor de 
conducere, al consiliului oamenilor 
muncii, se realizează un contact strâns 
și destul de frecvent cu activiștii co
mitetelor municipal și județean de 
partid.

— Activitatea consiliului oamenilor 
muncii a fost analizată în mai multe 
rînduri de activiștii comitetelor mu
nicipal și județean de partid — ne 
relata directorul comercial al între
prinderii. Ion Chirescu. Participind 
nemijlocit la unele ședințe ale con
siliului, îndrumind și controlând ac
tivitatea membrilor săi, activiștii de 
partid care vin în unitatea noastră 
ne-au ajutat să ne perfecționăm sti
lul și metodele de muncă, au partici
pat alături de noi la elaborarea unor 
programe de măsuri, ne-au îndrumat 
cum să valorificăm mai deplin ca
drul organizatoric creat pentru 
adîncirea democrației muncitorești, 
pentru participarea activă și respon
sabilă Ia decizii a tuturor membrilor 
consiliului, combaterea pasivității, 
le-au sugerat măsuri pentru lărgirea 
colaborării dintre unitățile județului 
h domeniul aprovizionării tehnico- 
nateriale ș.a.

Alți membri ai consiliului oameni- 
or muncii — între care șeful secției 
orelucrări scule, Corneliu State, și 
cobinatoarea Silvia Enache — refe- 
■indu-se la întâlnirile lor cu activiș
ti de partid care vin în intreprin- 
iere, au apreciat contribuția acestora 
a îmbunătățirea activității de an
samblu a acestui organism de condu
cere colectivă, adăugind, în același 
imp, și unele sugestii. Astfel, ni s-a 
pus, „ar fi necesar să se acorde o 
nai mare atenție propunerilor for- 
nulate cu diferite prilejuri de mun
citori, respectiv, soluționării lor mai 
iperative".
Aflați în întreprindere, activiștii 

le partid procedează bine — cum

este normal și necesar — căutând să 
se întilnească și cu...

REPREZENTANȚII ORGANIZA
ȚIILOR DE MASA ȘI OBȘTEȘTI. 
„Beneficiind de îndrumarea și aju
torul activiștilor comitetelor munici
pal și județean de partid și U.T.C. 
— ne spunea secretarul comitetului 
U.T.C. din întreprindere, Nicolae Da
vid — am reușit să perfecționăm 
structura organizatorică a organiza
țiilor U.T.C., să pregătim mai bine 
noul an de învățămînt politico-ideo
logic, să îmbunătățim conținutul pla
nurilor noastre de muncă — acestea

fan Mihalache : „Activiștii organelor 
municipal și județean de partid vin 
deseori în intreprindere. La noi, în 
secțiile de producție, ajung însă foar
te rar și tot atît de rar iau contact cu 
membrii de partid, cu ceilalți oa
meni ai muncii din sectoarele de fa
bricație. Avem un colectiv format din 
oameni tineri ; cadrele de conducere 
din secții sint și ele tinere, fără o 
experiență îndelungată în produc
ție. în aceste condiții, este firesc ca 
aici, printre oamenii din secții să se 
desfășoare o intensă activitate de în
drumare și control, aceștia să fie în

zolvate problemele de care depind 
îndeplinirea și depășirea planului. 
Pentru asta luptăm cu toții. Și 
aș avea multe de spus. După 
părerea mea, suprafețele productive 
nu sînt bine folosite ; pe „bulevar
dele" din secție pot fi montate ma
șini și utilaje care pot să sporească 
mult producția întreprinderii". (Con
stantin Dima, lăcătuș în secția 
S.D.M.).

Am putea adăuga acestor opinii șl 
altele. Ne oprim insă aici pentru că 
cele relatate sînt îndeajuns de sem
nificative pentru a ilustra discre-

CONTACTELE PE TEREN
fiind acum mai concrete, mai rea
liste". Secretarul adjunct al comite
tului de partid din întreprindere, 
Dumitru Rusu. susține, de asemenea, 
fără să aducă — cu toată insistența 
noastră — și argumente conclu
dente, convingătoare, că „și organele 
sindicale din unitate se bucură din 
plin de sprijinul și îndrumarea tova
rășilor activiști, sînt consultate in 
toate problemele".

Fără să contestăm în vreun fel a- 
ceste aprecieri (deși unele prea se 
întrec în laude, ca și eind nimic n-ar 
mai ti perfectibil), ne-am propus să 
aprofundam, în continuare, lucrurile, 
căutînd să aflăm de la sursă, de la 
bază, acolo de unde este hotărîtor, 
cum se realizează contactul activiști
lor de partid cu colectivul întreprin
derii.

...ÎNTÎLNIREA ȘI CONSULTA
REA DIRECTA A MEMBRILOR DE 
PARTID, A CELORLALȚI OAMENI 
AI MUNCII. Punînd o aseme
nea întrebare am consemnat zeci de 
răspunsuri. între ele și opinia sin
ceră, deschisă a comunistului Ște-

primul rînd contactați de activiști 
de partid". Consemnăm, în conti
nuare, și alte opinii : „Personal, nu 
cunosc nici un activist de la comi
tetele municipal și județean de 
partid care să fi venit în atelierul 
nostru, să stea de vorbă cu noi. Eu 
nu i-am văzut. Dacă veneau și m-ar 
fi întrebat cum merg treburile, le 
spuneam desigur că ele ar putea 
merge mult mai bine decît in pre
zent. Și aș fi putut să le sugerez 
măsuri concrete" — ne spune Bucur 
Mocanu, frezor, din atelierul proto
tipuri.

„Probabil că activiștii comitetelor 
municipal și județean de partid 
au venit aici în celelalte schimburi, 
în schimbul nostru, eu nu i-am vă
zut trecind și nici consultîndu-se cu 
cineva din sectorul în care lucrez". 
(Vasile Moise. secția prelucrări 
scule). „Niciodată nu am dis
cutat cu vreun activist de la muni
cipiu sau județ, deși și pe mine, ca 
și pe ceilalți tovarăși de muncă, 
chiar dacă nu sint membru de partid, 
mă interesează modul cum pot fi re-

panța dintre ceea ce înseamnă con
tactul cu simpli membri de partid, cu 
muncitorii aflați în locurile hotări- 
toare ale producției. întâlnirile cu a- 
cești oameni, la mașină, la locul de 
muncă, sint ignorate, sînt — s-o spu
nem clar — atit de rare și întâmplă
toare, incit aproape nimeni din intre
prindere nu-și mai amintește de ele.

Sarcinile actuale, deosebit de com
plexe, ritmurile inalte de dezvoltare, 
care se pun tuturor unităților produc
tive, inclusiv unității din Focșani, im
pun ca deplasarea pe teren a activiș
tilor. contactele lor să nu se limi
teze nicidecum la schimbarea unui de
cor — a biroului de la sediu cu un 
altul dintr-o intreprindere. Firește, 
din dosare și analize, în diferite șe
dințe cu cadrele de conducere se 
pot cunoaște un șir de fapte, de 
măsuri și rezultate, dar nu pot fi cu- 
noscuți îndeaproape, intim, oamenii 
și, cu atît mai puțin, ceea ce gîndesc 
ei, ce probleme îi preocupă, căile și 
mijloacele prin care văd ei rezolva
rea problemelor cu care se confruntă 
întreprinderea lor.

Credem că nu greșim apreciind că 
dacă ar fi existat o mai puternică mo
bilizare a acestui vast rezervor de su
gestii și inițiative, dacă s-ar fi dez
voltat mult mai amplu, mai profund 
și mai intim, mai sistematic contactul 
activiștilor de partid direct cu oamenii 
muncii, rezultatele obținute în acest 
an de colectivul întreprinderii focșă- 
nene — unitate dotată cu tehnică 
modernă — ar fi putut să fie foarte 
bune și nu bune — cum se mulțu
mesc unii să le consemneze în dife
rite rapoarte.

— Avem puțini activiști și nu reu
șesc să „acopere" teritoriul, sarci
nile tot mai complexe — ne-a spus 
spre „justificare" tovarășul Băluță 
Ion Bogdan, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Focșani.

Justificare care nu se... justifică. 
Am avut prilejul să vedem și noi 
felul cum își desfășoară activitatea 
pe teren unul dintre activiștii comi
tetului municipal de partid. Constan
tin Roman. A stat în întreprindere 
aproape două ore. Cu cine a luat 
contact ? Cu secretarul comitetului 
de partid și cu secretarul adjunct. 
Atît. Ce probleme a rezolvat ? A 
discutat cu cei doi despre îmbunătă
țirea structurii organizatorice a or
ganizațiilor de partid și a examinat 
cîteva dosare intocmite pentru primi
rea în partid a unor tovarăși. A stat 
de vorbă și cu aceștia pentru a-i 
cunoaște îndeaproape ? Nu, a prefe
rat să-i cunoască din... dosare.

în Încheierea documentării, am în
fățișat constatările noastre și tova
rășului Ion Pătrașcu. secretar al Co
mitetului județean Vrancea al P.C.R. 
Ce-i drept, din discuția avută s-au 
desprins unele din preocupările or
ganizației județene de partid privind 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de lucru ale activiștilor comitetului 
județean. Tot atît de adevărat este 
însă că tovarășul secretar a prefe
rat să se refere, cu deosebire, ca un 
exemplu, la propria sa activitate pe 
teren. Nu ne-a fost însă limpede de 
ce aspectele cu caracter de exemplu 
înfățișate nu au fost preluate și de 
activiștii pe care îi coordonează.

terea continuă a pro
ducției de automobile: 
de la 70 000 în 1962, la 
160 000 în 1976 și a- 
proape 190 000 în anul 
acesta. Mîndria — pe 
deplin justificată — a 
colectivului de aici o 
constituie faptul că 
toate aceste importan
te progrese s-au reali
zat în condițiile înti
neririi permanente a 
colectivului, a inte
grării în muncă a noi 
și însemnate contin
gente de muncitori șl 
tehnicieni, media de 
vîrstă a celor 33 000 de 
lucrători fiind de nu
mai 26 de ani.

...Gorni Milanovac. 
ținta călătoriei noas
tre. Un nume rostit cu 
respect pretutindeni. 
pentru istoria sa zbu
ciumată și eroică, un 
nume reputat pentru 
priceperea locuitorilor 
lui de a valorifica re
sursele locale. în ca
drul unor unități eco
nomice diverse aparți- 
nînd industriei ali
mentare, confecțiilor, 
celulozei etc.

Cel mai cunoscut 
dintre acestea este 
Combinatul agroindus
trial „Takovo". Para- 
frazind un străvechi 
adagiu, se poate spu
ne că acesta este un 
dar al regiunii cu ace
lași nume, vestită pină 
departe prin planta
țiile de pruni — în li
vezile combinatului și 
în gospodăriile țără
nești cresc circa 2 mi

numeroase sate, prac
tic, fiecare a șasea 
gospodărie țărănească 
din zonă cooperînd 
într-un fel sau altul 
cu întreprinderea ; au 
sporit, deopotrivă, și 
plantațiile proprii ale 
combinatului.

Planurile de viitor 
lasă să se întrevadă o 
considerabilă amplifi
care a activității sale 
economice. O fabrică 
nouă va valorifica 
circa 20 000 tone car
tofi ; se plănuiește ri
dicarea unei mari în-
grășătorii, a unui si
loz pentru cereale și a 
unei mori automate, 
în vederea asigurării 
materiei prime nece
sare, combinatul va 
colabora cu producăto
rii agricoli la cură
țirea unei suprafețe 
de 700 ha livezi de
pruni și meri — în 
urma cărora producția 
de fructe va cunoaște 
un spor considerabil 
— și ia plantarea a 
încă 1 000 ha vișini, 
gutui, pruni, alune și 
zmeură.

Activitatea combina
tului „Takovo", chiar 
dacă acesta nu are 
blazonul vechimii al
tor unități industria
le, este înnobilată de 
efortul statornic spre 
perfecționare al har
nicului său colectiv, 
de abnegația și dărui
rea muncitorească puse 
în slujba înfloririi 
Iugoslaviei socialiste.

Silviu ACHIM

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII R.P. MONGOLE

Tinerețea Ulan Bator-ului
Se împlinesc astăzi 53 de ani de la proclamarea Republicii Populare 

Mongole, eveniment de o deosebită însemnătate in istoria și destinele 
poporului mongol. Consfințind pe cale legislativă înlăturarea monarhiei 
și instaurarea republicii, primul Mare Hural Popular, întrunit la 26 no
iembrie 1924, a adoptat cea dinții Constituție a țării, care făcea bilanțul 
cuceririlor revoluției populare din 1921, trasînd totodată calea spre rezol
varea sarcinilor istorice ale construcției socialiste in R. P. Mongolă.

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

Covorul subțire de nea așezat peste 
noapte la Ulan Bator zugrăvise pen
tru citeva ore un splendid peisaj de 
iarnă. Iarna, deosebit de aspră prin 
aceste meleaguri — temperatura co
boară ușor la minus 40 de grade — 
nu se înstăpinise insă definitiv, pen
tru câ, a doua zi, mantia albă dispă
ruse sub razele încă puternice ala 
soarelui de toamnă.

In acest decor feeric, am vizitat 
depoul căilor ferate și fabrica de co
voare, institutele de cercetare a spa
tiilor verzi și a apelor.

Cei patru eroi ai muncii de la de
poul căilor ferate , mongole, partici- 
pînd cu însuflețire, alături de tova
rășii lor de muncă. Ia întrecerea so
cialistă pentru dezvoltarea si moder
nizarea rețelei de transporturi, au 
făcut ca unitatea 
lor să fie distinsă 
cu Steaua Repu
blicii și cu Diplo
ma de onoare a 
Uniunii Tineretu
lui Revoluționar. Fabrica de covoare 
a intrat în funcțiune cu numai șase 
ani in urmă, dar produsele sale, după 
cum ne informează directorul ei. in
ginerul L. Hamsurenjov. au cucerit 
medalii de aur la târgurile interna
ționale de la Brno. Moscova. Leipzig, 
Delhi. Aici lucrează peste 800 de 
muncitori, dintre care 87 la sută sînt 
femei.

Stăm de vorbă cu tânăra Țe- 
ren Dolan. A terminat școala teh
nică si a fost prima angajată a în
treprinderii. Acum es‘j 'nintașă in 
producție, iar covoarele, cu nume 
simbolice — „Izvorul de aur". „Lea
gănul revoluției mojigole" sau „Al
tai" — încorporează în florile si mo
tivele naționale și gingășia acestei 
muncitoare, care se străduiește ca 
fabrica la care lucrează 6ă atingă 
performantele cele mai înalte. Că 
aici pulsează tinerețea aveam să mă 
conving si mai mult la Universitatea 
din capitala mongolă, unde învață 
peste 6 700 de studenți. Profesorul dr. 
docent Miecombo, care este și pre
ședintele Asociației de prietenie mon- 
golo-română. ne-a vorbit pe larg 
despre preocupările institutelor de 
învățămînt de a intensifica cercetă
rile. de a le lega de practică, de 
viată. El s-a referit cu satisfacție la 
acțiunile întreprinse de asociație, re- 
levînd că România are prieteni in 
numeroase întreprinderi mongole.

La Ulan Bator, ca și în întreaga 
republică, se simte pulsul înnoirilor, 
al tinereții. Locul iurtelor si al ve
chilor clădiri este luat de blocuri noi 
si moderne. Autoturismele se înmul
țesc de la o zi la alta. Rețeaua co
mercială se dezvoltă și ea la parte
rele noilor blocuri. La unul din ma

gazinele alimentare, construit în co
laborare cu mai multe țări socia
liste. am stat de vorbă cu cîtiva ro
mâni care montau mobilierul, fabri
cat în țara noastră. Am discutat și 
cu gazdele, care s-au arătat foarte 
mulțumite de linia modernă si func
ționalitatea magazinului.

în general, vizitatorul din România 
are multiple prilejuri să audă cuvinte 
de prețuire despre țara noastră, des
pre frumoasa și impunătoarea clă
dire a circului. înălțată în capitala 
mongolă cu contribuția arhitectilor 
și constructorilor români, despre coo
perarea româno-mongolă în domeniul 
prelucrării lemnului și al industriei 
tricotajelor, despre schimburile co
merciale și cultural-științifice reci
proce, despre ansamblul relații

lor dintre cele 
două popoare 
prietene, care se 
amplifică tot mai 
mult, pe baza în
țelegerilor reali

zate cu prilejul întîlnirii dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Jumjaaghiin 
Țedenbal.

Orașul de pe larga vale a rîului 
Tola, gazdă a peste 100 de întreprin
deri industriale, care realizează ju
mătate din producția industrială 
a țării, întinerește, cum spune 
expresia, de la o zi la alta. 
Mi-am întărit această convingere vi
zitând Palatul căsătoriilor, înălțat în 
1973. în apropierea statuii poetului 
national Natagdorj. în această clă
dire, împodobită eu sculpturi, picturi 
si mozaicuri inspirate din folclorul 
mongol, aproape zilnic se întemeiază 
noi familii, se formează noi nuclee 
ale societății mongole de astăzi. în 
plin proces de afirmare.

în piața Suhe Bator, privesc sta
tuia întemeietorului Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol și. cu aju
torul gazdelor, descifrez cuvintele 
scrise pe soclu : „Dacă poporul își 
unește forțele, nici o piedică nu-i va 
putea sta in cale. Tot ceea ce el 
îsi va propune va fi îndeplinit și 
depășit". După victoria revoluției 
populare și, îndeosebi după ce în 
Mongolia a fost instaurată repu
blica, la 26 noiembrie 1924, po
porul mongol, unindu-și forțele, 
sub conducerea partidului său revolu
ționar, dînd dovadă de profund ata
șament față de patrie, a săvîrșit am
ple prefaceri înnoitoare în viața eco- 
nomico-socială a țării. Mugurii in
dustrializării apar în tot mai multe 
locuri, agricultura cunoaște un avînt 
continuu, învățământul, cultura și ști
ința se dezvoltă an de an, aducind 
oamenilor progresul, civilizația și 
bunăstarea.

Lazăr BĂC1UCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 noiembrie. în țară : Vreme in 
general instabilă. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros, îndeosebi în jumătatea 
de nord-vest a țării, unde vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, iar pe 
alocuri și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. In rest, ploi locale. La munte

va ninge. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, prezentând intensificări de 
scurtă durată din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 4 și plus 6 grade, mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime intre 6 și. 12 grade. Ceață lo
cală, mai ales seara și dimineața. In 
București : Vreme în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros, 
și va ploua slab. Vînt slab pînă la 
moderat. Ceață, mal ales dimineața și 
seara.
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ice hiternationBle
BELGRAD 25 — Trimisul special Agerpres transmite : în ultimele 

zile, in ședințele grupului subsidiar de lucru privind cooperarea eco
nomică al reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor parti
cipante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, au 
continuat discuțiile asupra unor propuneri prezentate de unele dele
gații cum sint : propunerea țării noastre privind instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, propunerea sovietică referitoare la 
cooperarea general-europeană în domeniul mediului înconjurător, 
propunerile delegației Austriei in legătură cu cooperarea in domeniile 
energiei și transporturilor fluviale in Europa.

în intervențiile lor, delegațiile care 
au luat cuvîntul au evidențiat im
portanța realizării unor acțiuni 
concrete de cooperare în domeniile 
menționate mai sus, subliniind con
tribuția pe care O.N.U. și alte orga
nisme din sistemul său o aduc în 
procesul de dezvoltare și diversifi
care a cooperării economice și teh
nice atît între țările participante, cit 
și intre statele continentului și ce
lelalte țări ale lumii.

Luind cuvîntul in cadrul lucrărilor, 
reprezentantul român a relevat sem
nificația propunerii țării noastre 
referitoare la contribuția constantă 
și de substanță pe care țările sem
natare ale Actului final trebuie să o 
aducă în procesul de edificare a unei 
noi ordini economice mondiale, in 
activitatea de reducere treptată și 
eliminare în perspectivă a decalaje
lor economice și tehnico-științifice 
care continuă să separe țările în 
curs de dezvoltare de țările puternic 
industrializate. El a arătat că deja, 
prin prevederi ale Actului final, ță
rile participante la Conferința gene
ral-europeană s-au angajat să de
pună eforturi comune și eficiente în 
vederea rezolvării principalelor pro
bleme economice mondiale, cum sint 
cele privind alimentația, energia, 
produsele de bază, problemele mone
tare și financiare și că, prin rezol

Comisia economică pentru Europa-importantă pirghie 
in consolidarea raporturilor de cooperare

NAȚIUNILE UNITE. — în Comi
tetul pentru problemele bugetare și 
administrative al Adunării Genera
le a O.N.U. au continuat discuțiile 
asupra programelor de lucru și fi
nanțarea activității comisiilor eco
nomice regionale ale O.N.U.

Luind cuvîntul în cadrul discuții
lor, delegatul român s-a referit, în 
special, la Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa. El a subliniat 
că. după cum se cunoaște, activitatea 
Comisiei economice pentru Europa 
s-a extins mult în ultimii ani, adu- 
cînd o importantă contribuție la 
lărgirea și consolidarea raporturilor 
de cooperare la nivel european, 
precum și cu celelalte regiuni ale 
lumii. Au fost evidențiate rolul și 
sarcinile deosebite care stau in fața 
Comisiei pentru aplicarea ,in prac
tică, în limita competențelor sale, a 
prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, prevederi care se re
feră la nevoile specifice ale țărilor 
în curs de dezvoltare din regiune și

Viața confirmă justețea concluziilor Congresului g/ Xl-lea
5. Afirmarea tot mai viguroasă a noilor principii de relații interstatale

Milităm ferm pentru generalizarea, în întreaga viață 
internațională, a principiilor noi de relații între state, 
deoarece numai pe baza lor se pot asigura o politică 
nouă, de egalitate, o pace sigură și dreaptă în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Unul din meritele de seamă ale 

Congresului al Xl-lea constă in fap
tul că a statuat și înscris în Progra
mul partidului, ca orientare funda
mentală, așezarea la temelia întregii 
politici externe a României socialiste 
a principiilor noi de relații intersta
tale — principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a fi deplin stăpin pe destinele 
sale. Totodată, Congresul a decis ca 
partidul și statul nostru să militeze în 
continuare pentru afirmarea tot mai 
largă a acestor principii în ansamblul 
vieții internaționale. Acum, la împli
nirea a trei ani de la Congres și in 
preajma Conferinței Naționale, po
porul nostru poate constata cu depli
nă satisfacție justețea și caracterul 
deosebit de fertil al acestei orientări.

în acest sens, România a depus 
stăruitoare eforturi pentru afirmarea 
largă a acestor principii, ca o cerință 
de bază a democratizării raporturilor 
interstatale. Se cuvine să subliniem 
activitatea laborioasă, multilaterală 
desfășurată și pe acest plan de se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii. Sînt bine cd- 
noscute neslăbita consecvență cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acționat și acționează pentru respec
tarea dreptului popoarelor de a-și 
modela prezentul și făuri viitorul po
trivit propriilor aspirații, energia 
nesecată pe care o manifestă pentru 
făurirea unor relații internaționale 
noi, de tip superior, a unei lumi mai 
bune și mai drepte întemeiate pe 
egalitate, colaborare și prietenie între 
națiuni.

O sugestivă confirmare a justeței 
acestor principii o constituie pro
pria experiență a țării noastre. Efec
tul pozitiv, deosebit de rodnic al 
edificării pe o asemenea temelie 
trainică a raporturilor interstatale 
este concludent ilustrat de dezvol
tarea amplă, multilaterală, a legătu
rilor României — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii — cu toate țările 
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare și statele nealiniate, precum 
și cu celelalte țări, fără deosebire de 
orînduire socială. întrucît articolele 
publicate anterior în cadrul acestui 
ciclu au înfățișat tabloul bogat al 
multiplicării și diversificării legături
lor României cu toate aceste țări, nu 

varea acestora, trebuie să se asigure 
dezvoltarea economică continuă și 
diversificată a tuturor țărilor. Propu
nerea României, a subliniat vorbito
rul, are drept scop, în esență, atit 
recunoașterea uneia dintre proble
mele majore care confruntă comu
nitatea internațională, cit și necesi
tatea ca țările participante să acțio
neze în comun, în strînsă colaborare 
cu țările în curs de dezvoltare, in 
vederea stabilirii unui program de 
măsuri care să asigure instaurarea 
noii ordini economice internaționale.

în intervențiile lor, delegațiile mai 
multor țări au avut cuvinte de apre
ciere Ia adresa inițiativei țării noas
tre, subliniind că reuniunea de la 
Belgrad nu poate ignora activitatea 
ce se desfășoară pe plan internațio
nal in vederea așezării relațiilor din
tre statele lumii pe baze noi, stabile 
și echitabile. Astfel, delegațiile 
Turciei, Finlandei, Elveției, Italiei și 
Olandei au declarat că sprijină ini
țiativa românească și consideră că ea 
trebuie să-și găsească o reflectare 
corespunzătoare in documentul final 
al reuniunii de la Belgrad. Aceste 
delegații s-au referit în intervențiile 
lor și la contribuțiile concrete pre
zentate de țările respective la O.N.U. 
și în alte organisme internaționale in 
vederea atingerii acestui obiectiv 
major al lumii contemporane.

din alte zone ale lumii. Comisia eco
nomică pentru Europa are și rolul 
de a contribui Ia promovarea con
ceptului noii ordini economice inter
naționale. Ia edificarea căreia Eu
ropa trebuie să-și aducă din plin 
aportul.

„Reluarea Conferinței de la Geneva — un prim pas 
spre o reglementare justă și durabilă 

a situației din Orientul Mijlociu11
Declarațiile secretarului general al O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a cerut, vineri, Consiliu
lui de Securitate, să prelungească cu 
încă șase luni mandatul Forțelor 
O.N.U. de supraveghere a dezanga
jării militare pe înălțimile Golan, 
care expiră la sfîrșitul acestei luni.

vom mai stărui asupra acestui aspect. 
Se impune insă a releva că, tocmai 
acționind pe baza orientărilor Con
gresului al Xl-lea, s-au obținut ase
menea rezultate, care conferă Româ
niei o poziție și un prestigiu in
ternațional atît de ridicat. .

Justețea orientărilor Congresului 
privind promovarea acestor principii 
este, totodată, confirmată de însăși 
evoluția proceselor pe arena mondia
lă. După cum este știut, Raportul 
prezentat la Congresul al Xl-lea de 
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tovarășul Nicolae Ceaușescu, Progra
mul partidului au apreciat că în des
fășurarea procesului revoluționar 
mondial — și ca una din finalitățile 
majore ale acestuia — principiile le
galității internaționale iși vor spori 
continuu forța de atracție, se vor 
afirma cu tot mai multă vigoare, iși 
vor lărgi neîncetat aria de cuprin
dere. Această previziune a izvorît, 
desigur, nu din considerente subiecti
ve, ci a fost rodul profundei ana
lize materialist-dialectice a dez
voltării istorice contemporane. Uria
șele transformări sociale și na
ționale, ce s-au produs pe arena in
ternațională sub înrîurirea creșterii 
forțelor progresiste, democratice și 
antiimperialiste, au ca trăsătură ca
racteristică dominantă voința și ho- 
tărirea popoarelor de a pune pentru 
totdeauna capăt politicii imperialiste 
de dominație și asuprire, de forță și 
dictat, de a se dezvolta liber, depiin 
stăpîne pe soarta lor, pe bogățiile 
naționale, de a-și făuri viața potri
vit voinței și intereselor lor, fără 
nici un amestec din afară. în aceste 
condiții, vechiul sistem de relații — 
stabilit într-o epocă în care lumea 
era dominată de cîteva puteri im
perialiste, colonialiste, iar cea mai 
mare parte a țărilor ce alcătuiesc 
astăzi comunitatea mondială nu exis
tau ca state independente — s-a 
perimat din punct de vedere is
toric și este sortit dispariției inevita
bile. Ca un imperativ major s-a im
pus cerința restructurării radicale, 
revoluționare, a raporturilor intersta
tale, adaptării lor la noile realități, 
fundamentarea lor tocmai pe acele 
principii de egalitate și respect reci
proc care au dubla virtute de a asi

MOZAMBIC Ripostă hotărită
trupelor rhodesiane invadatoare

MAPUTO 25 (Agerpres). — For
țele populare de eliberare mozambi- 
cane au respins gruparea de trupe 
rasiste rhodesiene care a pătruns în 
Mozambic. într-un interviu acordat 
postului de radio național, guverna-

0 manevră a regimului 

rasist de la Salisbury
SALISBURY 25 (Agerpres). — Șe

ful regimului minoritar rasist de la 
Salisbury, Ian Smith, a anunțat că 
acceptă principiul „un om — un 
vot", pe baza căruia să poată fi or
ganizate alegeri generale și că este 
gata să angajeze negocieri cu liderii 
unor organizații ale populației de 
culoare. Observatorii politici remar
că insă insistența cu care Smith a 
subliniat că va căuta să obțină ga
ranții corespunzătoare pentru res
pectarea drepturilor — adică a pri
vilegiilor — celor 280 000 locuitori 
albi ai Rhodesiei, ca și faptul că 
alegerile ar urma să se desfășoare 
sub „protecția" aparatului represiv 
rasist, care rămîne intact. Totodată. 
Smith exclude încă de la început 
participarea la negocierile ce ar 
urma să preceadă aplicarea princi
piului „un om — un vot", a Frontu
lui Patriotic Zimbabwe.

„Nici un acord 
iără participarea 

Frontului Patriotic Zimbabwe 
nu va soluționa problema”
LUSAKA 25 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută agenției Reuter, un 
purtător de cuvînt al Uniunii Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), 
condusă de Joshua Nkomo, a arătat 
că prin acceptarea unor alegeri pe 
baza principiului „un om — un vot" 
și a unor negocieri cu reprezentanți 
ai unor organizații ale populației de 
culoare, Ian Smith urmărește doar să 
cîștige timp. „în ceea ce ne privește 
a spus purtătorul de cuvînt, lupta va 
continua pină Ia realizarea aspirații
lor legitime ale populației de culoa
re. Nici un acord realizat fără parti
ciparea Frontului Patriotic Zimbabwe 
nu va soluționa problema și nu va 
duce la încetarea luptei" — a spus el.

K. Waldheim
Rcferindu-se Ia căile de reglementa
re a situației din Orientul Mijlociu, 
secretarul general al O.N.U. a rele
vat că reluarea lucrărilor Conferinței 
de la Geneva ar constitui un prim 
pas spre realizarea unei soluționări 
juste și durabile a conflictului in 
zonă.

gura afirmarea independentă și suve
rană a fiecărei națiuni și, totodată, o 
colaborare rodnică între ele, evitarea 
conflictelor, stimularea destinderii, 
consolidarea păcii mondiale.

Deși aceste considerente erau cit 
se poate de evidente, nu este pentru 
nimeni un secret că noile principii 
și-au croit destul de greu drum în 
viața internațională ; ba au existat 
chiar cercuri, adepte ale raporturilor 
de inegalitate și asuprire, care pri
veau nefavorabil, cu ostilitate, perse

verența cu care România, desigur 
alături de alte state și forțe politice 
înaintate, milita pentru înrădăcina
rea lor trainică in ansamblul vieții 
internaționale. Dar ce se poate con
stata in prezent ? în ultima vreme 
noile principii de relații, demonstrîn- 
du-și pregnant importanța covîrși- 
toare, s-au afirmat larg pe arena in
ternațională. Tot mai multe state au 
recunoscut necesitatea clădirii rela
țiilor internaționale pe temelii noi, 
ca unică alternativă viabilă la ve
chea politică de inechitate. Pornind 
de la experiența istorică care a ară
tat că nerespectarea principiilor de 
egalitate și respect reciproc constituie 
o sursă permanentă de neînțelegere, 
conflicte, încordare, cu consecințe 
negative pentru înșiși promotorii 
unei asemenea politici, noi și noi 
state au ajuns la concluzia că aceste 
principii oferă cheia destinderii, co
laborării unanim avantajoase, solu
ționării pașnice, constructive a pro
blemelor stringente ale lumii de 
azi. în favoarea progresului și 
civilizației umane. Tocmai așa s-a 
ajuns în situația ca noile principii să 
dobindească o recunoaștere cvasi- 
universală : în prezent, ar fi greu de 
găsit vreun factor de răspun
dere dintr-o țară care să se declare 
deschis împotriva acestor principii, 
fără riscul de a fi considerat drept 
relicvă vetustă a unor vremuri apuse. 
Ele s-au afirmat, îndeosebi, ca prin
cipii de bază ale mișcării de neali
niere, fiind cu hotărîre susținute de 
țările în curs de dezvoltare. întrucît 
creează condiții propice progresului 
lor economico-social.

Din multitudinea de fapte care 
confirmă această apreciere, să amin

torul provinciei Manica a arătat că, 
în urma acțiunii rapide și hotărite 
a forțelor mozambicane. unitățile in
vadatoare au fost obligate să se re
tragă.

La Chimoio, centrul administrativ 
al proviniciei Manica, s-a anunțat, 
pe de altă parte, că, in cursul acestei 
noi acțiuni agresive, forțele rasiste 
rhodesiene au folosit pe larg aviația, 
bombardînd obiective economice și 
zone populate. S-au înregistrat vic
time în rindul populației civile.

Ministrul mozambican al afacerilor 
externe, Joaquim Chissano, a decla
rat că în intervalul mai-octombrie 
regimul de la Salisbury a săvirșit 
105 acțiuni provocatoare împotriva 
Mozambicului, acțiuni soldate cu 
moartea a 85 cetățeni mozambicani 
și rănirea a altor 48.

agențiile de presă
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transmit:
Vizita secretarului gene

ral al P.C. Francez la Buda
pesta. La BudaPesta au avut '°c> 
vineri, convorbiri intre Jânos Kădăr. 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
Georges Marchais. secretar general al 
P.C. Francez, aflat in vizită în ca
pitala ungară. S-a procedat, cu acest 
prilej — informează agenția M.T.I. 
— la un schimb de vederi asupra 
problemelor actuale ale vieții inter
naționale și ale mișcării comuniste 
internaționale. Au fost evocate, de 
asemenea, posibilitățile consolidării 
continue a colaborării dintre P.M.S.U. 
și P.C. Francez.

In cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei și a sărbătoririi a 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent, 
Asociația de prietenie suedezo- 
română a prezentat la Institu
tul filmului din Stockholm fil
mul „Columna".

Postul de radio argentinian 
..El Mundo" a prezentat aspec
te din istoria României și dez
voltarea sa cultural-științifică, 
relevînd. de asemenea, evolu
ția relațiilor culturale româno- 
argentiniene.

în capitala braziliană s-a des
fășurat o reuniune consacrată 
țării noastre, organizată de Clu
bul internațional al femeilor din 
Brasilia. A fost inaugurată, de 
asemenea, o expoziție de foto
grafii. Totodată, a fost organi
zată o gală de filme documen
tare românești.

Convorbiri la Havana.
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cuba, și 

tim doar cîteva mai semnificative. 
Nu se împlinise încă un an de la 
Congresul al Xl-lea cind, în urma 
unor laborioase, dar rodnice nego
cieri. a fost adoptat Actul final de 
la ■ Helsinki, care include, ca par
te integrantă. Declarația privind 
principiile relațiilor dintre statele 
participante la Conferința general- 
europeană. Acest document consa
cră, pe plan general-european — 
pentru prima oară în istoria zbuciu
mată a continentului — principiile 
fundamentale ale unor relații noi. de 
egalitate și respect reciproc, menite 
să ofere fiecărei națiuni chezășia că 
se va putea dezvolta liber și suveran, 
la adăpost de orice act de forță, de 
orice imixtiune sau presiuni, de a 
colabora rodnic cu celelalte națiuni, 
într-un climat de pace și securitate.

Noile principii de relații și-au găsit, 
de asemenea, consemnare în „Carta 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor", unul dintre cele mai 

importante documente din istoria Na
țiunilor Unite, în care se regăsesc 
normele de bază ale unei noi ordini 
economice și politice mondiale pen
tru a căror trainică instaurare în via
ța internațională s-a pronunțat cu atî- 
ta fermitate Congresul al Xl-lea. 
Practic, nu au existat în această pe
rioadă conferință internațională des
fășurată sub egida O.N.U., reuniune a 
unor organisme regionale ale sale, 
contacte bilaterale sau intilniri mul
tilaterale în ale căror dezbateri și 
documente să nu fie înscrise sau să 
nu reflecte, în diverse forme, impera
tivul promovării noilor relații.

Viața arată că tocmai pe baza 
afirmării tot mai largi, mai cuprin
zătoare a principiilor noi de relații 
între state se desfășoară unul dintre 
cele mai caracteristice și mai semni
ficative procese ale vieții internațio
nale actuale, respectiv, creșterea 
rolului statelor mici și mijlocii. Este 
drept că acest proces nu se desfă
șoară lesnicios, că are de înfruntat 
nu puține piedici și greutăți, obsta
cole de învins. Dar. incontestabil, 
statele mici și mijlocii, ale căror in
terese odinioară nici nu erau luate 
în seamă. își spun acum și sînt che
mate să-și spună cuvîntul tot mai 
răspicat în toate problemele majore 
ale lumii contemporane. Tocmai în 
creșterea continuă a rolului statelor 
mici și mijlocii. strîns legată de 
afirmarea principiilor egalității în 
drepturi, își găsește o expresie 
concentrată procesul larg al demo
cratizării relațiilor internaționale.

însemnătatea noilor principii a 
fost confirmată de viață nu numai 
prin faptul că ele sint menite să asi
gure conviețuirea pașnică și o rod
nică conlucrare între state, dar și

VARȘOVIA

încheierea convorbirilor 
polono - vest-germane

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Can
celarul R. F. Germania. Helmut 
Schmidt, și-a încheiat vineri vizita 
oficială în Polonia. Convorbirile din
tre Edward Gierek, prim-secretar al
C.C.  al P.M.U.P., și cancelarul R.FJG. 
au prilejuit un multilateral schimb 
de opinii cu privire la relațiile dintre 
cele două țări, precum și la evoluția 
situației internaționale. Părțile, rela
tează agenția P.A.P., și-au exprimat 
convingerea că vizita a reprezentat 
un nou pas important în dezvoltarea 
relațiilor dintre Polonia și R.F.G.

Cele două părți au semnat o de
clarație comună.

□

Aarne Saarinen, președintele Parti
dului Comunist Finlandez, au purtat, 
la Havana, convorbiri privind stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării 
raporturilor dintre cele două partide 
și țări — transmite agenția Prensa 
Latina.

Noi propuneri pentru re
glementarea situației din 
irlanda de Nord 3 prezentat vi
neri ministrul britanic Roy Mason. 
Ele prevăd, intre altele, crearea unei 
adunări provinciale, formată din 78 
de membri. In acest for local ar 
urma să fie reprezentate principalele 
patru formațiuni politice din Ulster.

Scăderea accelerată a 
cursului dolaruluiîn raport cu 
principalele monede occidentale con
tinuă la bursele vest-europene. Po
ziția devizei americane s-a deterio
rat astfel, vineri, atingînd niveluri 
record în acest sens in raport cu 
francul elvețian, marca vest-germană, 
francul francez și yenul japonez.

Un birou regional al Co
mitetului de eliberare al 
O.U.A. a fost deschis la Maputo. 
Deschiderea biroului reprezintă un 
important pas pentru întărirea și 
amplificarea sprijinului pe care ță
rile membre ale Organizației Unității 
Africane îl acordă mișcărilor de eli
berare din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud.

Declarațiile președintelui
Intr-un discurs rostitPortugaliei.

vineri și reluat de agențiile Rcuter 
și France Presse, președintele Ra- 
malho Eanes a declarat că in pre
zent Portugalia este confruntată cu 
o „criză complexă". Șeful statului 
portughez a subliniat că soluționarea 
crizei rezidă „în concertarea forma

prin aceea că, din însăși natura lor, 
decurg modalități noi de soluționate 
a problemelor internaționale litigioa
se, respectiv rezolvarea pe cale paș
nică, prin tratative a acestor pro
bleme. Aceasta este, fără îndoială, 
singura alternativă a conflictelor și 
confruntărilor militare care, pe lingă 
faptul că produc atîtea distrugeri și 
aduc atîtea suferințe popoarelor, nu 
pot soluționa problemele, ci le com
plică și le agravează și mai mult ; 
calea pașnică a tratativelor și con
tactelor politice se impune ca sin
gura modalitate rațională, de natură 
să asigure problemelor soluții reale, 
viabile. în același timp, noile prin
cipii definesc chiar și modalitățile 
practice de desfășurare a tratative
lor. care trebuie să se poarte în 
spiritul egalității și respectului reci
proc.

Adeziunea crescîndă de care se 
bucură noile principii pe toate me
ridianele atestă nu numai temei

.. w;
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nicia prognozei Congresului al Xl-lea, 
dar incorporează, ca factor de sea
mă. și contribuția proprie a Româ
niei socialiste la afirmarea unui 
curs general spre reașezarea pe baze 
noi a relațiilor interstatale. In peri
oada de după congres, țara noastră, 
acționind cu tenacitate, și-a intensifi
cat eforturile pentru consacrarea prin
cipiilor noi. progresiste ale dreptului 
internațional. O dovadă concludentă 
sînt cele circa 80 de documente — de
clarații solemne, declarații comune și 
comunicate comune — semnate sau e- 
laborate in această perioadă la nivelul 
cel mai înalt, cu țări din cele mai 
diferite — socialiste, în curs de dez
voltare, nealiniate, industrializate, 
mici, mijlocii și mari — de pe toate 
continentele. Așa după cum se știe, 
aceste documente, situînd statornic 
noile principii la temelia relațiilor 
bilaterale, le consacră, totodată, în 
mod solemn ca norme fundamentale 
ale relațiilor internaționale, de cola
borare, prietenie și înțelegere între 
state.

Totodată, țara noastră a ac
ționat în continuare pentru co
dificarea noilor principii în do
cumente cu valoare internațională, 
cunoscută fiind. în acest sens, con
tribuția substanțială a României la 
elaborarea și consacrarea acestor

In ce o privește, acționind in spiritul politicii sale consecvente, 
in lumina hotăririlor Congresului al Xl-lea, România socialistă 
nu-și va slăbi nici de aici înainte eforturile pentru a-și aduce 
în continuare contribuția la democratizarea vieții internaționale, 
la făurirea unei noi ordini mondiale, care să aibă drept stindard 
egalitatea, dreptatea, avantajul reciproc, colaborarea multilaterală 
între națiunile, libere și independente, de pe planeta noastră.

AI. CAMPEANU

BERLIN

Plenara C. C. 
al P.S.U.G.

BERLIN 25 (Agerpres). — în zi
lele de 24 și 25 noiembrie, la Ber
lin s-au desfășurat lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
informează agenția A.D.N. Plenara 
a dezbătut și aprobat raportul Birou
lui Politic, prezentat de Kurt Hager, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și raportul asu
pra planului economic de stat al 
R.D.G. pe 1978, prezentat de Gerhard 
Schiirer, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și președintele Comisiei de Stat a 
Planificării.

țiunilor politice și a forțelor sociale 
și economice" din țară. Președintele 
a arătat că, în cazul în care parti
dele politice nu reușesc să realizeze 
un acord, există și alte „mecanisme 
constituționale care vor permite să se 
găsească soluții în conformitate cu 
interesul național".

Teatrul maghiar de stat din 
Sf. Gheorghe a efectuat un tur
neu in R.P. Ungară, prezentînd 
spectacole la Budapesta și in 
alte localități cu piesele „O stea 
pe rug" de Suto Andras, „Ca
feaua actriței" de Emil Poenăru 
și „Pîrîul de munte" de Tamasi 
Aron. Spectacolele s-au bucurat 
de mult succes.

Discuții exploratorii pri
vind Gibraltarul. ^rindu-se la 
convorbirile pe care Ie-a avut la 
Strasbourg cu omologul său spaniol 
in problema Gibraltarului, ministrul 
de externe al Marii Britanii, David 
Owen, a declarat că aceste discuții 
exploratorii au fost constructive și 
pozitive. Cei doi miniștri au conve
nit să aibă o nouă intîlnire în cui sul 
anului viitor.

înființarea unei Corpora
ții comerciale de stat, care 
deține controlul asupra importurilor, 
a fost anunțată de guvernul jamai- 
can. S-a precizat că această măsură 
a fost luată în interesul dezvoltării 
economiei naționale și pentru echi
librarea balanței de plăți a țării.

Un avion militar francez 
„Nord-Atlas", avînd la bord 30 de 
persoane, s-a prăbușit, vineri dimi
neață, in apropiere de Premian, in 
sudul Franței. Potrivit primelor in
formații difuzate de agenția France 
Presse, nu există nici un supravie
țuitor.

principii în Actul final al Conferin
ței general-europene, în documentele 
adoptate de U.N.C.T.A.D., ECOSOC 
sau de reuniunile „Grupului celor 77".

Acționind în spiritul orientărilor 
Congresului al Xl-lea, România are, 
de asemenea, meritul de a fi adus 
o importantă contribuție, larg apre
ciată, la abordarea, elaborarea și pu
nerea in centrul activității politico
diplomalice internaționale a concep
tului de nouă ordine mondială — 
documentul pe care țara noastră l-a 
supus atenției Națiunilor Unite cris- 
talizind un ansamblu coerent de 
norme și principii imperative, de na
tură a permite clădirea unui nou 
sistem de relații, care să asigure îm
binarea armonioasă a intereselor na
ționale ale. popoarelor cu interesele 
comunității internaționale.

Această propunere a fost în mod 
fericit completată prin inițiativa 
României vizînd elaborarea de către 
O.N.U. a unui cod de conduită cu 
caracter universal, care, statuînd 
drepturile și îndatoririle fundamen
tale ale statelor, să contribuie la în
tărirea statelor naționale, a indepen
denței și suveranității lor. să asigure 
participarea acestora la soluționarea 
problemelor ce confruntă omenirea.

Desigur, recunoașterea noilor prin
cipii este un fenomen pozitiv, deose
bit de revelator pentru prefacerile 
progresiste ce au loc în zilele noas
tre in lume. Dar aceasta nu este încă 
suficient : esențial, hotărîtor este 
transpunerea efectivă a acestor prin
cipii in viață, respectarea lor rigu
roasă. Aceasta presupune, fără în
doială, schimbarea vechilor mentali
tăți, reclamă mutații în atitudinea și 
politica statelor, postulează renunța
rea la forță și la amenințarea cu for
ța, deplina concordanță dintre telu
rile proclamate și acțiunile întreprin
se, între vorbă și faptă. Or, rea
litățile arată că între recunoaște
rea principiilor și aplicarea lor în 
practică mai este o distanță apre
ciabilă, mai există încă destule forțe 
retrograde care nu se pot obișnui cu 
ideea lichidării dominației asupra 
altor popoare, recurg la tot felul de 
acțiuni pentru a frîna cursul spre 
democratizarea relațiilor internațio
nale. Tocmai de aceea, se impune 
unirea tot mai strînsă, intensificarea 
luptei forțelor democratice, antiim
perialiste, a tuturor popoarelor pen
tru a dejuca asemenea practici, a 
asigura afirmarea tot mai viguroasă 
a noilor principii în relațiile dintre 
state, în întreaga viață internațio
nală.

DE PRETUTINDENI
• EXPERIMENT ȘTIIN

ȚIFIC PRIN TELEVIZIUNE, 
între cercetătorii de la Institu
tul Pasteur din Paris și Insti
tutul Armand Frappier din 
Quebec a avut loc recent un 
schimb de experiență prin in
termediul micului ecran. Patru 
cercetători de la institutul fran- 
.cez și alți patru cercetători de 
la institutul canadian și-au co
municat în direct timp de o oră 
și jumătate rezultatele obținute 
în diagnosticarea unor infecții 
virale. Ei au folosit și un sis
tem de fotocopiere care permi
te expedierea în numai 20 de 
secunde a unui document între 
Paris și Montreal. Dacă bilanțul 
acestui schimb de experiență se 
va dovedi fructuos, va putea fi 
stabilită o legătură permanentă 
prin videoteleconferință, între 
cercetătorii europeni și cei de pe 
continentul american.

• PENTRU CONSER
VAREA BARIEREI DE 
OZON. După cum se știe, 
ozonul din stratosferă constituie 
o barieră împotriva razelor ul
traviolete prea puternice care 
angrenează . distrugerea unor 
microorganisme de pe Pămint. 
S-a constatat că anumite gaze, 
între care freonul, folosit în 
flacoanele cu aerosoli, pot pe
riclita acest înveliș protector. 
Ținind seama de aceasta, Suedia 
a hotărit să interzică, începind 
de la 1 ianuarie 1979, desfacerea 
flacoanelor cu aerosoli pe teri
toriul său. în același cadru se 
înscrie și decretul prin care se 
interzice fabricarea freonului în 
această țară, exceptînd labora
toarele farmaceutice (care însă 
vor trebui să dispună de auto
rizații speciale). Ministrul sue
dez al agriculturii, Anders 
Dahgren, a calificat aceste mă
suri drept sacrificii impuse con
sumatorilor pentru a se asigura 
conservarea mediului genera
țiilor viitoare.

• MOTOR WANKEL 
CU HIDROGEN. Specialiș
tii sovietici au realizat un motor 
cu combustie internă avînd un 
piston rotativ de tip Wankel. El 
folosește drept combustibil hi
drogenul. Motorul este econo
mic, datorită utilizării unui sis
tem special de alimentare și u- 
nor noi tipuri de injectoare cu 
comandă electronică. EI func
ționează fără șocuri și nu polu
ează atmosfera. Specialiștii lu
crează în prezent la realizarea 
sistemului de stocare a hidroge
nului în automobil.

• MEDICINĂ Șl ME
TEOROLOGIE. Dintrun 
studiu privind influența stării 
atmosferice asupra bolnavilor de 
inimă rezultă că cel mai acut 
pericol de infarct există în con
diții atmosferice calme, stabile, 
fără vint, cu oscilații minime 
de presiune. La aceste concluzii 
neașteptate (pină acum se cre
dea că schimbările bruște de 
vreme, cu vint și scăderi de 
presiune ar favoriza atacurile de 
cord) au ajuns medicii austrieci, 
pe baza studierii a peste 8 000 de 
cazuri de infarct și în urma 
unei strinse colaborări cu me
teorologii. Medicii și meteorolo
gii austrieci își propun să con
tinue colaborarea și să o extin
dă și asupra studierii, sub acest 
nou unghi, a altor boli cardio
vasculare. în perspectivă, se 
preconizează crearea unor „cen
trale meteo de avertisment", 
prin care clinicile să obțină in
formațiile necesare luării unor 
măsuri de prevenire.

• UN BEC MAI ECO
NOMIC, care, pentru a fur
niza o lumină de aceeași inten
sitate, are nevoie de 60 la sută 
mai puțină energie electrică de- 
cît un bec obișnuit, a fost reali
zat la „Lincoln Laboratories" 
din Statele Unite. Partea inte
rioară a becului este prevăzută 
cu un strat de argint intre alte 
două straturi de oxid de titan, 
învelișul metalic reflectă, astfel, 
cea mai mare parte a razelor 
infraroșii, îndreptîndu-le spre 
filament — drept urmare, fiind 
necesară o cantitate mai mică 
de curent electric pentru a în
călzi filamentul la temperatura

■ care asigură o radiație luminoa
să optimă.

• PROVIZII DE CĂL
DURĂ PENTRU IARNĂ. 
Căldura, în exces în anotimpul 
estival, poate fi păstrată pen
tru iarnă. Detaliile acestui pro
ces sînt în prezent puse la 
punct de oameni de știință din 
R.F. Germania, la cererea Mi
nisterului federal al Cercetării 
și Tehnologiei. Apele calde re
zultate de la centrale termice 
sau provenind din utilizarea 
energiei solare pot fi depozita
te vreme îndelungată în stra
turile purtătoare de apă freati
că. în acest scop, se izolează 
porțiunea subterană dorită de 
curentul de apă freatică cu un 
material poros, apoi se dă dru
mul apei calde. Iarna, pe mă
sura consumării „proviziilor" 
de căldură, se umple rezervo
rul cu apă rece, utilizabilă ca 
apă de răcire.

• MEDICAMENTE 
DIN TUTUN I Tutunuli că
ruia oamenii de știință îi găsesc 
noi și noi proprietăți nocive, 
poate constitui și o prețioasă 
materie primă pentru industria 
chimică. Descoperirea acestui 
aspect folositor se datorează 
specialiștilor indieni de la La
boratorul chimic din Poona. Ei 
au pus la punct o metodă de 
extragere din reziduurile pină 
acum nefolosite, rezultate de pe 
urma prelucrării tutunului, a 
unor substanțe din care pot fi 
fabricate insecticide, ierbicide și 
chiar produse farmaceutice. In 
India, a treia țară din lume în 
rîndul producătoarelor de tutun, 
se aruncau anual zeci de mii de 
tone de astfel de reziduuri — 
cantitate care face rentabilă 
trecerea la valorificarea indus
trială a acestora.
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