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PROGRAMUL 
privind măsurile suplimentare 

de dezvoltare economico-socială
a României pînă în 1980

Conform hotărîrii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 
se dă publicității PROGRAMUL PRIVIND MĂSURILE SUPLIMENTARE DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI PÎNĂ ÎN 1980, adoptat
de conferință.

Pe baza rezultatelor obținute în primii doi 
ani ai cincinalului actual, a resurselor sporite 
rezultate din acțiunile desfășurate din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele republicii, 
pentru reducerea cheltuielilor materiale ale 
producției și investițiilor, la care au participat 
organele de partid și de stat, specialiști, oa
meni ai muncii din întreprinderi, a fost e- 
laborat „Programul privind măsurile suplimen
tare de dezvoltare economico-socială a țării 
pînă în 1980“, adoptat de Conferința Na
țională a P.C.R. din 7—9 decembrie 1977.

Programul se bazează pe utilizarea mai 
bună a fondurilor productive, dotarea cu 
mașini și utilaje a spațiilor disponibile, reali
zarea unor obiective suplimentare de investi
ții, ridicarea la un nivel calitativ superior a 
activității economice, prin sporirea gradului 
de valorificare a materiilor prime, creșterea 
mai accentuată a productivității muncii.

Tabloul general al dezvoltării economico- 
sociale a țării, comparativ cu prevederile pla
nului cincinal 1976—1980, se prezintă sintetic 
în următorii indicatori :

— in procente calculate pe baza prețurilor la 1. I. 1977 —

Anul 1980 față de 1975 Ritm mediu anual

Plan cincinal Program 
suplimentar Plan cincinal Program 

suplimentar

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Republican Italian

*) Planul cincinal actualizat ca urmare a
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130 5,2 5,4
acțiunii de reducere a costului investițiilor

I. Producția
In industrie se prevede să se realizeze pe 

cincinal o producție suplimentară de 100—130 
mid. lei, ca urmare a dotării cu mașini și uti
laje a suprafețelor disponibile, utilizării mai 
bune a capacităților de producție și construirii 
unor noi obiective productive. Producția supli
mentară propusă se situează la nivelul stabilit 
de Congresul consiliilor oamenilor muncii din 
iulie a.c. și ține seama de angajamentele asu
mate de județe pentru depășirea cincinalului. 
Angajamente mai mari au fost luate de muni
cipiul București (23,1 mid. lei), județele Bacău 
(5,2 mid. lei), Brașov (12,0 mid. lei), Cluj (8,4 
mid. lei), Mureș (5,0 mid. lei), Prahova (8,9 
mid. lei), Sibiu (5,6 mid. lei), Timiș (5,7 
mid. lei).

Pe ramuri, principalele depășiri de producție 
urmează a se realiza de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini (peste 34 mid. iei), Mi
nisterul Industriei Ușoare (circă 25 mid. lei), 
Ministerul Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții (14 mid. lei), Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare (15 mid. 
lei), Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei 
(peste 6 mid. lei).

Din producția suplimentară pe 1978—1980, 
circa 48 la sută se va realiza pe seama folosirii 
mai bune a mașinilor, utilajelor și suprafețelor 
existente la începutul cincinalului și 52 la sută

industrială <•
pe capacități noi, dezvoltări și modernizări ca 
urmare a investițiilor suplimentare alocate. Ca
pacitățile noi intervin cu o pondere mai mare 
în producția suplimentară a Ministerului Indus-

trie! Construcțiilor de Mașini (68 la sută) și 
Ministerului Industriei Ușoare (55 la sută).

In acest cadru, plusurile de producție fizică 
se prezintă astfel :

a. La Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei, Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industriei Chimice, prin măsurile 
prevăzute pentru lărgirea bazei de resurse ener
getice, de materii prime și materiale, au fost 
luate în considerare niveluri majorate la gaze 
asociate, gazolină, minereuri de mangan, sub
stanțe utile nemetalifere, cocs metalurgic, fire 
și fibre sintetice, rășini ureo-formaldehidice și 
cleiuri sintetice, produse din mase plastice și 
altele.

b. La Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, prin asimilarea de echipamente noi de 
complexitate și tehnicitate ridicată, se asigură 
în mai mare măsură nevoile de mașini și uti
laje pentru programul de investiții și dezvolta
rea schimburilor economice internaționale, pre- 
văzîndu-se realizarea unei producții suplimen
tare de : mașini-unelte, produse ale industriei 
electronice și electrotehnice, de mecanică fină 
și optică, utilaj petrolier și de explorare geo
logică, tractoare, autoturisme de oraș. O atenție 
deosebită se va acorda producției de piese de 
schimb, asigurîndu-se întreținerea și repara
rea corespunzătoare a mașinilor și instalațiilor 
din economie.

c. Corespunzător nevoilor programului de in
vestiții, la Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții șl Ministerul Con
strucțiilor Industriale s-a luat în considerare 
majorarea producției de prefabricate din beton, 
uși-ferestre, panouri din material lemnos, ma
șini și utilaje pentru construcții și lucrări de 
drumuri.

d. In domeniul producției bunurilor de larg 
consum se suplimentează prevederile planului 
cincinal cu importante cantități de confecții 
textile, sticlărie de menaj și ceramică fină, gea
muri, articole de marochinărie și blănărie, carne 
de pasăre. S-au prevăzut, de asemenea, majo
rări și la produsele electrocasnice, metalice, 
medicamente, produse cosmetice și alte pro
duse chimice, mobilier și alte produse din lemn, 
materiale de construcții.★

Baza materială pentru prevederile suplimen
tare este asigurată prin majorările de producție 
propuse, precum și prin alte resurse din ba
lanțe. S-a luat totodată în considerare accen
tuarea reducerii consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, combustibil și energie, 
sporirea indicilor de utilizare a acestora, inten
sificarea folosirii deșeurilor și tuturor resurselor 
secundare.

Ministerele, consiliile oamenilor muncii din 
centrale și întreprinderi trebuie să ia măsuri 
pentru realizarea strictă a prevederilor progra
mului special de colectare și utilizare a mate
rialelor secundare și deșeurilor. Acestea urmea
ză să acopere în 1980, din necesarul economiei, 
circa 20 la sută la cupru, plumb, masă lem
noasă ; aproape 30 la sută la fire de lină, hîrtie 
și cartoane ; circa 40 la sută la fier etc.

II. Valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, 
creșterea mai accentuată a eficienței fondurilor fixe

Programul suplimentar prevede accentuarea 
eficienței utilizării materiilor prime și fondu
rilor fixe în toate ramurile de producție.

1. Acțiunile inițiate de conducerea partidului 
pentru reducerea cheltuielilor materiale ale 
producției și investițiilor prin diminuarea con
sumurilor specifice, introducerea și aplicarea 
mai largă a progresului tehnic și tehnologiilor 
noi în toate ramurile, extinderea materialelor 
moderne cu caracteristici fizico-mecanice supe
rioare și a înlocuitorilor, reducerea pierderilor 
în procesele de fabricație permit ridicarea sub
stanțială a gradului de valorificare a materiilor 
prime Programul suplimentar accentuează creș
terea indicilor de valorificare la țiței supus 
prelucrării și chimizării, oțel în producția de 
laminate, metal în construcția de mașini, masă 
lemnoasă,*fire din bumbac pentru țesături, piei 
pentru încălțăminte.

Prin reducerea consumurilor specifice pentru

producție-exploatare, aplicarea de noi soluții 
constructive în activitatea de investiții, rațio
nalizarea și economisirea ambalajelor se obțin 
economii față de prevederile inițiale ale cin
cinalului la cocs de furnal, feroaliaje, laminate 
finite pline din oțel, țevi și alte materiale me
talice, metale neferoase, acid sulfuric, cauciuc 
natural, produse sodice, cherestea, hîrtie și car
toane, bumbac fibră, lînă, piei. Aceste resurse 
au fost destinate în principal pentru asigurarea 
bazei materiale necesare producției și investi
țiilor suplimentare.

2. Prevederile pentru creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime și economisirea 
resurselor impun, din partea ministerelor, con
siliilor oamenilor muncii din centrale și între
prinderi aplicarea de măsuri concrete care să 
asigure :
(Continuare in pag. a IlI-a)

Răspuns prompt, muncitoresc, revoluționar 
hotăririlor Conferinței Naționale, 

chemărilor secretarului general al partidului

•Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți după-amiază, delegația Partidului Republican Italian, condusă de Oddo Biasini, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită • de prietenie în țara noastră. Din delegație fac parte Aristide Gunnella, membru al Direcțiunii P.R.I., deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru finanțe a Camerei, Ennio Ceccarini, membru al Consiliului Național, șeful Secției internaționale a P.R.I., Giulio Picciotti, membru al Consiliului Național, șeful serviciului de presă al P.R.I.La primire au participat tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar, al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass, membru al C.C, al P.C.R., și Alexandru Bălăci, membru supleant al C.C. al P.C.R.Secretarul general al Partidului Republican Italian a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu gratitudinea pentru întrevederea acordată și a transmis un cald mesaj de salut din partea președintelui Ugo La Malfa, a Direcțiunii și Consiliului Național al P.R.I. Oaspetele a mulțumit pentru invitația de a vizita România, pentru prilejul oferit de a lua nemijlocit cunoștință de activitatea rodnică desfășurată de poporul român.Mulțumind pentru sentimentele exprimate de oaspeți, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Partidului Republican Italian, conducerii partidului un salut cordial și cele mai bune urări din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Totodată, secretarul general al P.C.R. a exprimat satisfacția pentru vizita delegației P.R.I., arătînd că ea constituie o expresie a bunelor relații dintre cele două partide, dintre România și Italia.în timpul întrevederii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările celor două partide și s-a făcut un schimb de vederi referitor la dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și P.R.I., dintre România și Italia, precum și asupra unor aspecte ale situației internaționale actuale.Ambele părți au subliniat cu satisfacție că relațiile prietenești dintre P.C.R. și P.R.I. cunosc o dezvoltare pozitivă, în spiritul stimei și respectului reciproc și au reafirmat hotărîrea lor de a acționa în continuare pentru aprofundarea acestor raporturi.A fost evidențiată dorința celor două partide de a-și aduce contribuția la extinderea relațiilor tradiționale de prietenie și conlucrare româno-italiene, în interesul ambelor popoare, al cauzei destinderii și înțelegerii în Europa și în lume.în cursul convorbirii s-a evidențiat necesitatea întreprinderii de măsuri concrete pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state, făuririi unei noi ordini economice

internaționale, bazate pe echitate și egalitate, ceea ce corespunde năzuinței popoarelor, cauzei progresului și păcii în lume.Părțile s-au pronunțat pentru soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu, care să ducă la stabilirea unei păci trainice și drepte în această zonă.în cadrul întrevederii s-a evidențiat, totodată, importanța convergenței, la scară națională și internațională, a tuturor forțelor muncitorești, progresiste și democratice, în înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale propriilor popoare, a păcii, destinderii și progresului în lume.S-a exprimat dorința ambelor partide ca lucrările reuniunii de la Belgrad in problemele securității și cooperării europene să fie încheiate cu succes prin adoptarea unor documente corespunzătoare, care, în final, să dea un nou impuls aplicării integrale în viață a Actului final de la Helsinki, să ducă la amplificarea consultărilor politice, a schimburilor economice, tehnico-științifice, culturale, a contactelor umane, să favorizeze conlucrarea pe plan subregional, în Balcani și în zona Meditera- nei și, în special, să determine realizarea unor progrese reale pe calea dezarmării pe continent.Secretarul general al P.R.I. a invitat o delegație a C.C. al P.C.R. să facă o vizită de prietenie în Italia, invitație care a fost acceptată cu plăcere.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.

Imagine cotidiană de producție la 
Combinatul siderurgic din Galați: 
se pregătește o nouă șarjă in 

oțelărie

Suplimentar, 
oțel de calitate 

superioarăAcționînd cu elan muncitoresc pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a României socialiste, topitorii de la oțelăria electrică a Combinatului siderurgic Hunedoara au elaborat marți ultimele tone de metal din prevederile de plan pe 1977. Se prevede ca, în perioada care a mai rămas pînă la finele lunii, colectivul oțelă- riei să dea în . plus peste 12 000 tone oțel aliat’ și înalt aliat, spor ce se va baza pe creșterea indicilor de utilizare a cuptoarelor și extinderea tehnologiilor de lucru de mare randament.

Să înscriem trainic 
în calendarul artei 
mărețele evenimente 

pe care le trăimAm urmărit cu deosebită emoție și a- prins interes raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Totul în acest raport stă mărturie despre un spirit larg, îndrăzneț și pasionat. Un spirit îmbogățind necontenit istoria faptei și harta cunoașterii printr-o o- peră sortită să pună în valoare ideea revoluționară de dreptate și să înmulțească prilejurile de mîndrie pentru poporul nostru.Iar unul din aceste prilejuri — a reieșit limpede din raportul secretarului general — este creația artistică, întrucit arta, care reprezintă una din cele mai nobile activități ale conștiinței, ecoul dar și prevestirea faptelor, reflecția asupra realizărilor, dar și meditația purtînd în sine propria ei depășire, este chemată să construiască, să dezvolte și să intensifice viața spirituală a țării. în- trucît arta este o parte însemnată a chipului pe care o națiune ii îndreaptă spre lume, făcîndu-i distinct mesajul în spațiu și in durată, mesaj al geniului creator al poporului nostru, exponent al acelui u- manism nou, despre care vorbea secretarul general al partidului, în cuvîntarea de încheiere a lucrărilor Conferinței Naționale : „Realizăm un umanism nou, în care pe primul plan stă omul.

stă societatea, stă preocuparea de a face ca poporul nostru să ducă o viață tot mai demnă, tot mai îmbelșugată, să aibă accesul liber la toate cuceririle științei și culturii și, totodată, să se afirme el însuși ca un creator activ a tot ceea ce este mai bun atit în domeniul material, cit și în dome-
însemnări

de Radu BELIGAN

niul științei și culturii, dovedindu-și capacitatea, geniul său creator."Recent, întocmind un album menit să cinstească o sută douăzeci și cinci de ani de la inaugurarea primei clădiri a „Teatrului Național", am chibzuit din nou asupra contribuției mișcării noastre artistice la cristalizarea și Împuternicirea idealurilor de justiție socială și de afirmare națională. Am reflectat la greul, Ia eroicul urcuș al generațiilor ce-au colaborat ca intr-un timp foarte scurt să se pună bazele unui teatru apropiat ca puține altele de inima poporului, deoarece e un teatru pe fața căruia s-a imprimat mereu lumina realităților și aspirațiilor ce i-au fost temeiul și perspectiva. Și m-am gîn-

dit, de asemenea, la uriașul salt pe care scena românească l-a făcut după Eliberare și mai cu seamă în ultimul deceniu cînd în balanța cunoașterii și stimei de care ne bucurăm pînă departe cîntăresc și înfăptuirile teatrului nostru. In acele zile, cînd alcă- tuiam albumul festiv, am stat de vorbă cu un gazetar de peste hotare. Gazetarul îmi spunea că, după părerea lui, în epoca noastră cînd informația e atit de palpitantă încît concurează și alungă ficțiunea, nu mai e loc nici de carte, nici, mai ales, de teatru. Cred, sînt convins că se înșela. Pentru că dacă radioul marchează minutele vieții, jurnalul ceasurile, iar televiziunea serile, cartea și teatrul marchează e- xistențele. L-am întrebat : și ce va înlocui nevoia și bucuria de a comunica direct cu un fapt de artă realizat sub ochii noștri și ri- dicîndu-ne în miezul tui de căldură și înțelegere ? Ziaristul acela atit de clarvăzâ- țu, î.ncî* întrebai dacă îl mai poate interesa ceva, mi-a replicat că orice fraternitate e o amăgire, iar teatrul una în plus. După care a tăcut obosit. Resimțea arta ca un prisos, cultura ca o povară... Și era atît de tinăr, săracul...
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Cum se acționează in întreprinderi, in institute de cercetare pentru ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară și sporirea substanțială a eficienței întregii activități economice

Colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi, 
institute de cercetare și alte unități economice au 
primit cu deplină aprobare, cu vie însuflețire 
hotărîrile Conierinței Naționale a partidului și — 
așa cum demonstrează laptele — au trecut la în
făptuirea lor, a sarcinilor și orientărilor de excep
țională importanță cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Direcțiile majore 
de acțiune pentru înfăptuirea programului supli
mentar de dezvoltare a economiei în actualul cin
cinal, relevate de secretarul general al partidului, 
se află, în aceste zile de puternică eiervescență 
creatoare, în centrul atenției clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii, care gîndesc și elabo
rează soluții concrete pentru realizarea obiective
lor și sarcinilor stabilite de Conferința Națională, 
pentru ridicarea întregii activități economice pe o 
treaptă calitativ superioară. Prezentăm, în pagina 
de față, unele realizări, acțiuni și perspective în 
îndeplinirea hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului.

Intensificăm procesul de înnoire 
și modernizare a produselorPrimul răspuns îl primim de la tovarășul Gheorghe Cio- cău, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE CALCULATOARE ELECTRONICE DIN BUCUREȘTI. „în anul 1978, producția globală a unității noastre va fi cu 60 la sută mai mare decît în acest an, creștere pe care o vom realiza numai pe seama ridicării productivității muncii. Acesta ar fi sporul cantitativ al activității productive. Un accent cu totul deosebit punem insă pe laturile calitative. în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Conferința Națională privind scurtarea ciclului cercetare-proiectare-pro- ducție, ne bizuim, în bună parte, pe aportul Institutului de tehnică de calcul, care satisface tot mai bine cerințele unei producții moderne, eficiente, competitive. Rezultatele de pînă acum sînt concludente în acest sens. De pildă, mașinile electronice FC 16 șl FC 64 au fpșt realizate în întregime pe bază de concepție proprie. Competitivitatea lor a fost recunoscută și la Tîrgul internațional de la Plovdiv, unde mașina electronică FC 64 a primit medalia de aur. Datorită performanțelor înalte, o serie de țări s-au arătat interesate să importe astfel de mașini. In luna decembrie vom livra la export produse în valoare de 6 milioane lei valută".De la inginerul-șef al întreprinderii, tovarășul Iancu Dumitrescu, am reținut strădania colectivului unității de a asigura atît în anul viitor, cit și pînă în 1980, împreună cu specialiștii din cercetare, o calitate superioară, performanțe și mai competitive la mijloacele tehnice fabricate. La une

Prin reproiectări și tehnologii 
moderne vom folosi mai judicios

materiaîn ÎNTREPRINDEREA „E- LECTROAPARATAJ", din Capitală, întreg colectivul este preocupat de a folosi și gospodări cit mai bine materiile prime, de a crește randamen- 

le din mașinile electronice, care aveau o concepție bună, s-au adus îmbunătățiri substanțiale prin noi tehnologii, prin înlocuirea unor procedee depășite cu circuite din generația trei — trei și jumătate, care au dus la o miniaturizare a produselor, la o compactiza- re mai mare, ceea ce le-a conferit un înalt grad de fiabilitate.Producția de calculatoare a întreprinderii bucureștene este și ea supusă unui intens proces de înnoire și modernizare, în anul 1978 va fi lansat în producție un nou tip de calculator „Felix" MC-8. Acesta a fost realizat în colaborare cu un colectiv de cadre didactice de la catedra de calculatoare a Facultății de automatică. Recent, pentru calitățile sale deosebite, i s-a acordat premiul Academiei Republicii Socialiste România. „în anul 1978, colectivul nostru va fabrica și alte noi tipuri de calculatoare — ne spunea secretarul comitetului de partid al Întreprinderii. Problema calității se află pe primul plan ia noi, în unitate.".în acest scop s-a acționat pentru : întărirea eomparti- meritului C.T.C. cu oameni cu o calificare superioară, care au fost promovați în această muncă numai după ce au trecut testele stabilite de centrala de resort și conducerea întreprinderii ; realizarea prin autouti- Iare a unor testatoare de verificare a subansamblelor. Să ne imaginăm ce ar însemna să se constate chiar și cea mai mică deficiență a unei piese componente în faza de asamblare, de montaj la un calculator cu zeci de mii de repere și ce importanță are faptul ca fiecare piesă, fiecare reper să fie bine verificate inainte de a fi utilizate.

prnnătul utilizării lor și a diminua pierderile în prelucrare. Prin reproiectarea produselor și aplicarea unor tehnologii noi, muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii de aici au realizat 

o serie de produse noi, cu consumuri de metal mai reduse. Despre aceste preocupări ne-a vorbit secretarul comitetului de partid, tovarășul Nicolae Florea :— Anul acesta am reușit să asigurăm un consum de metal cu 0,4 tone mai mic la milionul de lei producție, față de anul trecut. Sîntem hotărî ți să perseverăm în reducerea a- cestui consum. Bunăoară, pentru 1980 avem în vedere un consum de metal Ia milionul lei producție cu încă 0,3 tone mai redus.— Sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Conferința Națională ne-au mobilizat și mai mult, ne-a spus ing. Dragoș Simulescu, șef secție cercetare-proiectare. Vom analiza reper cu reper, piesă cu piesă, pentru a găsi soluții de îmbunătățire a performanțelor, a caracteristicilor tehnologice și de reducere a consumurilor materiale. Pînă acum, pe baza aplicării a circa 240 propuneri ale inginerilor și tehnicienilor, s-a realizat o eficiență de peste 16 milioane lei.Desigur, reproiectarea produselor, promovarea unor tehnologii noi reprezintă calea principală de reducere a consumului de metal. De aceea și efortul specialiștilor în acest domeniu se face tot mai substanțial simțit. De pildă, la seria de întrerupătoare automate ASRO de 1000 A, prin adoptarea unor soluții noi s-au micșorat greutatea și consumul de material la 60 la sută, față
Situăm ferm in centrul 

preocupărilor noastre 
economisirea strictă a energiei 

și combustibiluluiGospodărirea cît .mai judicioasă,' cu maximă eficiență1 a energiei electrice și combustibilului constituie o cerință majoră a dezvoltării economiei naționale, subliniată in mod deosebit de tovarășul Nicolae Ceaușescu. in Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului. Cum se urmăresc consumurile energetice realizate și, mai ales, cum se acționează pentru diminuarea lor la ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN CONSTANȚA?Mai întîi, un rezultat : în 11 luni din acest an, colectivul a reușit să economisească, față de normele planificate, 900 000 kWh de energie electrică și a- proape 1 000 tone combustibil convențional. în cadrul fabricii de mobilă, a rezultat că 42,5 la sută din consum revine instalațiilor de transport pneumatic, ventilație și încălzire. Firesc, atenția a fost îndreptată, în mod special, spre aceste instalații. Au fost efectuate o serie de schimbări pe fluxul tehnologic. Al doilea mare consumator de energie e- lectrică în fabrica de mobilă îl reprezintă mașinile și utilajele tehnologice. Eliminarea mersului „în gol" al a- cestora s-a dovedit o principală sursă de reducere a consumului specific.— Vom situa în continuare, în centrul preocupărilor noastre, sarcina economisirii stric

de tipul existent în fabricație. La întrerupătorul automat monopolar, tehnologia nouă adoptată a dus la reducerea greutății cu 35 la sută, față de produsul existent anterior in producție.In secția de montaj-auto- mate, un afiș mare informează că, în cinstea Conferinței Naționale a P.C.R., colectivul a realizat suplimentar 5 000 contactoare de curent alternativ și 300 întrerupătoare automate. Referindu-se la sarcina subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a transforma cantitatea într-o nouă calitate, ing. Ion Alexe, șeful secției, arăta : „Ridicarea performanțelor tehnice și calitative ale tuturor produselor a devenit o condiție hotăritoare a progresului economiei noastre și, de aceea, ne preocupă în egală măsură satisfacerea cerințelor economiei sub raport cantitativ, dșr și asigurarea unui nivel competitiv tot mai ridicat. Aceste eforturi sînt confirmate de fapte : noile serii de produse intrate în fabricație și realizate la noi, pe bază de concepție proprie, sînt mult mai bune decît cele care se fabricau pînă acum pe bază de licență, avînd consumuri de materiale în medie cu 25 la sută mai reduse și performanțe la nivelul produselor similare ale unor firme de prestigiu din alte țări. Avem în vedere ca() prin reproiectare, să micșorăm consumurile de metal la contactoarele cu relee termice, la întrerupătoarele automate aflate in fabricație și, desigur, la alte produse".

te a energiei și combustibilului ne-a spus maistrul Ion Lepădatu. Față de acest an, la energie și combustibil normele de consum vor fi mai mici cu 10 la sută în anul viitor. Pentru respectarea lor, avem în vedere extinderea automatizării operațiilor la bazinul de tratare termică, asigurarea automatizării controlului parametrilor în folosirea agentului termic de la piesele multieta- jate, înlocuirea unor electromotoare supradimensionate ș.a.Din inițiativa organizațiilor de partid din secțiile de producție, a fost lansată chemarea : „Să lucrăm o zi pe lună cu energie electrică și combustibil economisite". în cadrul ei, s-au găsit soluții pentru raționalizarea consumului de combustibil, domeniu in care importante resurse energetice secundare se iroseau. Rumegușul și praful de lemn provenite din secțiile de producție erau neutilizate. Pe baza unor soluții proprii, in prezent ele servesc drept combustibil la centrala termică, e- conomisindu-se pe această cale anual peste 650 tone de păcură. Calculele arată că, prin a- plicarea a numeroase măsuri tehnice și organizatorice, în anul 1980 consumurile de energie și combustibil vor fi, in întreprinderea constănțeană, cu circa 20 la sută mai reduse față de cele din anul 1975.

Pe baza creșterii suplimentare 
a productivității muncii vom realiza

85 la sută din sporul producțieiLa ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER „1 MAI" DIN PLOIEȘTI, creșterea mai accentuată a productivității muncii în anii actualului cincinal constituie o sarcină de prim ordin a colectivului, dacă ținem seama că, pînă in 1980, producția industrială a unității, practic, se va dubla.— Vreau să menționez — ne-a spus inginerul Mihai Ma- teescu, șeful serviciului organizarea producției, participant la lucrările Conferinței Naționale a partidului — că productivitatea muncii, față de 1975, a crescut la noi cu peste 35 la sută ; cea mai mare parte din sporul de producție obținut s-a realizat pe seama acestei creșteri. în anul 1978 trebuie să a- daugăm alte 18 procente la rezultatele de pînă acum.— Ce se întreprinde pentru asigurarea condițiilor necesare realizării acestei sarcini economice prioritare ?— Am pornit, în primul rînd, de la un program de mecanizare complexă a proceselor de producție, care vizează mai ales transportul uzinal, lucrările de încărcare și descărcare, operațiile tehnologice manuale grele sau cele mai puțin mecanizate. Un alt program, dezbătut temeinic în grupele sindicale, în ateliere, este cel care privește mai buna organizare a producției și a muncii. Pentru aceasta, am început cu profilarea și sistematizarea secțiilor de producție, în strînsă corelare cu noile capacități care se realizează în prezent prin investiții în regie proprie. Se urmărește creșterea productivității prin- tr-un sistem de flux pe produse : agregate de cimentare, prevenitoare de erupție, trolii, mașini-unelte și altele. Aceas
Perseverăm pe calea creșterii 

eficienței fondurilor fixeColectivul ÎNTREPRINDERII DE CONDUCTORI ELECTRICI EMAILAȚI DIN ZALĂU și-a propus ca, în ansamblul preocupărilor pentru traducerea în viață a hotăriri- lor Conferinței Naționale _ a partidului, să realizeze, în anul 1980, o producție industrială de peste 4 000 lei la o mie lei fonduri fixe. El s-a angajat, totodată, să obțină, in cadrul prevederilor programului suplimentar, o producție peste plan de circa 1 miliard lei. La temelia îndeplinirii și depășirii acestor mari sarcini, acestor angajamente mobilizatoare stau cele 450 milioane lei producție suplimentară pc care întreprinderea o realizează in primii doi ani ai cincinalului. Date fiind aceste niveluri superioare ce vi le-ați propus pentru creșterea rapidă a eficienței utilizării fondurilor fixe, cum și pe ce căi veți acționa ?— Instalațiile unității noastre — ne spune tovarășul Nicolae Maier, directorul întreprinderii — funcționează in flux continuu, în trei schimburi permanent și, ca atare, cu indici inalțl. Drept urmare, pentru ridicarea substanțială a eficienței fondurilor fixe, ca

tă concepție de organizare asigură posibilitatea de a introduce fabricația pe linii tehnologice complexe. Pînă în prezent, bacurile pentru prevenitoare și axele cardanice se realizează pe linii tehnologice cu un spor de productivitate de 29—25 la sută. Continuăm să introducem linii tehnologice și la fabricarea conurilor pentru sape cu role, Ia fălcile pentru sape și la încă alte citeva repere importante. Toate acestea se vor realiza prin autoutilare, sector a cărui eficiență pînă la finele cincinalului va crește de aproape 4 ori față de acest an.— Toate aceste schimbări în gradul de mecanizare și automatizare, în concepția de organizare a producției cer o pregătire tehnico-profesională superioară. .Cum se rezolvă acest deziderat 1— La noi în întreprindere, anual, circa 1000 de muncitori și maiștri trec prin diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale. Sînt cercuri și cursuri specializate, conduse de cei mai buni ingineri ai noștri. De asemenea, o bună pregătire o primesc tinerii viitori muncitori in liceul industrial ce aparține întreprinderii noastre. Aplicarea în cele mai multe formații de lucru a sistemelor de acord global, numirea în posturile „cheie" — maiștri, reglori, tehnologi — a celor mai pregătiți comuniști vor asigura obținerea unui înalt randament pe mașini.Colectivul întreprinderii și-a propus să sporească substanțial productivitatea muncii în următorii trei ani, astfel ca, in 1980, pe această bază să se realizeze peste 85 la sută din sporul de producție prevăzut pentru acel an.

lea principală de acțiune constă în creșterea valorii producției fizice pe unitatea de fonduri fixe. Programele elaborate și în curs de înfăptuire vizează, deci, utilizarea deplină a capacităților de producție, realizarea unei structuri de fabricație cît mai avantajoase, in conformitate cu cerințele economiei — cu alte cuvinte, tocmai acele direcții de acțiune subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Conferința Națională.Dezvoltarea întreprinderii a fost și- este orientată spre dotarea cu instalații tehnice de mare randament, care — exploatate în flux neîntrerupt — să asigure valorificarea superioară a unei materii prime deosebit de prețioase și deficitară : cuprul. Astfel, prin cele trei etape succesive de dezvoltare, începînd cu 1974 (ca an de bază), indicii de valorificare a cuprului — și. implicit, contribuția acesteia la sporirea producției unității noastre — au crescut cu 11 la sută în 1975, 15 la sută în 1976, 18 la sută în 1977, urmînd ca, în anul 1980, creșterea să fie de cel puțin 25 la sută. Accen

tul îl punem, de asemenea, pe asimilarea rapidă in fabricație a unor conductori de bobinaj cu performanțe tehnice superioare, ceea ce va influența favorabil nivelul eficienței folosirii fondurilor fixe. Dacă in anii 1974—1975 fabricam doar două tipuri de conductori, într-o gamă de circa 120 sor- totipodimensiuni, in prezent avem asimilate 13 tipuri de
Asigurăm un grad tot mai înalt 

de valorificare a metaluluiNe aflam la COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI.— în 11 luni din acest an — ne-a relatat tovarășul Ionel Stolniceanu, secretar cu probleme economice al comitetului de partid al Combinatului siderurgic Galați — s-a obținut suplimentar o cantitate de peste 211000 tone laminate, față de anul trecut, prin creșterea coeficientului de scoatere a laminatelor din metal. Foarte recent, imediat după ce am luat cunoștință de sarcinile și orientările cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, comitetul nostru de partid a organizat o analiză pe această temă cu factorii responsabili la nivelul combinatului, al u- zinelor și secțiilor implicate, în urma acestei analize s-a desprins concluzia că, deși am obținut rezultate evidente, în viitor trebuie să acționăm cu și mai multă fermitate și energie în această direcție, pentru a asigura valorificarea intensă a tuturor posibilităților de care dispunem.— Calea principală ce a dus la obținerea rezultatelor din acest an, preciza inginerul Dan Dulamă, directorul uzinei oțelării-refractare, a constat în creșterea ponderii sle-
Obiectivul nostru prioritar: 

reducerea hotarită a cheltuielilor 
materialeComparînd nivelurile cheltuielilor realizate cu cele din ?lanul pe acest an, reiese că NTREPRINDEREA DE GARNITURI DE FRÎNA ȘI ETAN- ȘARE DIN RÎMNICU SĂRAT se situează sub sarcina prevăzută, economisind pe total 91,5 milioane lei, din care 40.7 milioane lei la cheltuielile materiale.— Rezultatele bune obținute de colectivul nostru în domeniul reducerii cheltuielilor de producție — ne spunea ing. Ion Stanciu, directorul întreprinderii — încununează activitatea susținută, de bună gospodărire, desfășurată de colectivul nostru pe parcursul primilor doi ani ai cincinalului. Nivelul cheltuielilor atins acum la 1 000 lei producție- marfă a fost în bună măsură redus, dar avem toată convingerea că mai putem să-l cobo- rîm. în acest scop, pentru anul 1978 — în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale — am stabilit o serie de acțiuni menite reduceri la de cheltuieli. să asigure noi fiecare capitol Intre altele, oatenție specială am acordat-o reorganizării fluxurilor de fabricație la secția de etanșare, unde, cu ajutorul catedrei de 

conductori, într-o gamă de peste 260 sortotipodimensiuni. iar, în anii următori, asemenea eforturi vor fi întărite considerabil. în fine, prin asimilarea și pregătirea din vreme, în cadrul întreprinderii, a pieselor de uzură pentru utilajele de bază și a modulelor constructive, urmărim reducerea substanțială a duratei reviziilor și reparațiilor.

burilor turnate continuu în totalul acestor semifabricate, în practică s-a realizat, în 11 luni din 1977, o pondere de peste 30 la sută, ceea ce a determinat ca și cantitatea de laminate obținută suplimentar pe această calc să sporească de la circa 90 000 tone, cît era prevăzut pentru acest an, la 105 800 tone în perioada amintită.— Autocritic vorbind — ne spunea inginerul Corneliu Ve- lincov, director general adjunct al Centralei industriale siderurgice Galați —- trebuie să arătăm că, cu toate rezultatele bune obținute față de anul trecut, concretizate într-o economie de metal de 214 000 tone pe 1| luni din a- cest an, coeficientul de scoatere obtinut in această perioadă este sub cel stabilit. Această nerealizare a dus la depășirea consumului de metal cu 137 520 tone. Ne preocupăm de încadrarea grabnică în coeficientul de scoatere programat, astfel în- cit in anul viitor să realizăm și să depășim sarcina ce ne revine în această privință pentru ultimul an al cincinalului. A- ceasta va însemna, numai în anul 1978, fabricarea suplimentară a unei cantități de peste 275 000 tone laminate, comparativ cu 1977.

tehnologia construcțiilor de mașini a Facultății de mecanică din Galați, au și foit stabilite și omologate o serie de procedee de lucru, care vor contribui la creșterea productivității muncii cu 9,5 la sută față de nivelul anului 1977 și, bineînțeles, vor asigura o reducere substanțială a cheltuielilor.Dintr-o discuție cu maistrul Gheorghe Cristescu, șeful atelierului de etanșare. am reținut că pe agenda preocupărilor tuturor muncitorilor de aici se află un șir de măsuri de ordin tehnic și economic, a căror aplicare va reduce substanțial nivelul cheltuielilor de producție. Iată citeva din direcțiile de acțiune : elaborarea de noi planuri de croire a garniturilor de etanșare, care să diminueze consumul specific și volumul deșeurilor ; reproiectarea unor SDV-uri cu maimulte cuiburi, pentru a se ștanța simultan un număr mai mare de repere ; creșterea gradului de folosire a utilajelor cu cel puțin 8 la sută : reducerea consumurilor specifice cu 50 la sută la unelesortimente ; folosirea deșeurilor ca materiale pentru fabricarea plăcilor de marsit ș.a.

DUPĂ CONCEPȚIE PROPRIE, CU FORȚE PROPRIIModernizare și înnoire — iată direcțiile esențiale spre care se concentrează eforturile muncitorilor și specialiștilor de la „AUTOMATICA" pentru asigurarea saltului de la cantitate la calitate, cerință primordială a dezvoltării economiei românești, definită cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului. Important este faptul că. fără a se apela la licențe, cu forțele proprii de creație tehnică ale unității și ale Institutului de cercetări și proiectări pentru automatizări, aici se realizează o producție de înaltă tehnicitate, ponderea 

produselor noi și modernizate depășind 82 la sută din valoarea producției in acest an. față de 1975. Ce iși propune colectivul pentru viitor ?— Imediat după Conferința Națională a partidului s-au întrunit biroul comitetului de partid, consiliul oamenilor muncii și șefii compartimentelor de concepție și producție și, prin prisma sarcinilor importante ce ne revin, au fost fixate jaloanele activității viitoare, stabilin- du-se măsurile care trebuie înfăptuite cu prioritate — ne-a relatat tovarășul Nicolae Olaru, secretarul comitetului de partid. S-a hotărit ca 

luna decembrie să fie lună record in producție, urmind ca, la productivitatea muncii, să sc întreacă prevederile de plan pe acest an cu 6.8 la sută. în cel mai scurt timp, fiecare muncitor sau specialist va cunoaște noile obiective calitative concrete ale unității noastre în următorii trei ani din cincinal. Ne vom concentra cu precădere atenția asupra modernizării și înnoirii fabricației pe măsura cerințelor economiei, asupra valorificării superioare a resurselor materiale și energetice, folosirii depline a capacităților de producție, ridicării calificării personalului muncitor.

După cum aveam să constatăm în secțiile de producție, în ordinea a- mintită de secretarul comitetului de partid, s-a și trecut la treabă,— Sîntem foarte exigenți cu produsele noastre — ne-a spus șeful de echipă Bazil Ciungan, pe care l-am găsit verificînd, impreună cu inginerii Cezar Giurgiu și Tiberiu Găinara (fotografia din stînga), o instalație de automatizare pentru incubatoare și eclozionatoare fabricată după o concepție proprie a specialiștilor români. Vrem ca, așa cum s-a subliniat în documentele Conferinței Naționale, să fabricăm numai echipa

mente competitive. Dintr-un calcul rezultă că realizind instalații de felul acesteia pe care o verificăm, vom reduce, in acest cincinal, efortul valutar al economiei naționale cu 5,3 milioane lei valută.în atelierul de proiectări nr. 4, inginerii Jana Svedcenko și Michel Io- nescu, împreună cu desenatoarea Eugenia Truță (fotografia din mijloc), discutau despre posibilitățile de tipizare a unor pupitre de comandă, în prezent, circa 80 la sută din confecțiile metalice sint tipizate. In anul viitor acțiunea va continua, reanalizindu-se, totodată, și unele so

luții mai vechi de tipizare, în scopul diminuării consumului de metal cu 480 tone.— între concepție și execuție se asigură o colaborare permanentă, ceea ce ne dă garanția unui lucru bine făcut de la început — ne-a spus ing. Dan Cosmin, șeful atelierului de proiectări autoutilare.Și, pentru a întări această afirmație, ne-a însoțit în secția în care se produc instalații de dozare automată a materialelor pulverulente și care, anul viitor, vor însemna pentru economie un cîștig de milioane de lei valută. La un asemenea echipament de înaltă tehnicitate efectuau un 

control amănunțit al legăturilor electrice maistrul Ion Pisău și tehnicianul Alfons Pento de la producție, inginerii Paul Stănescu și Doru Bâr- lădeanu — de la concepție (in fotografia din dreapta).Ca și în situațiile surprinse pe peliculă, în toate sectoarele și compartimentele întreprinderii se acționează cu fermitate, se depun intense eforturi de creație în scopul ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției.
Corneliu CĂRLANFoto : E. Dichiscanu
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— în industria extractivă : valorifica
rea complexă a tuturor resurselor de 
materii prime și energetice, inclusiv a 
minereurilor de fier și cuprifere cu con
ținuturi reduse ; creșterea factorului fi
nal de recuperare a țițeiului și sporirea 
randamentelor în extracția și prepararea 
substanțelor minerale utile ; accelerarea 
introducerii în circuitul economic a șis
turilor bituminoase, rocilor cu sulf, alu
viunilor titano-zirconifere, valorificarea 
sterilelor de la flotații și zgurilor meta
lurgice ;

— în industria metalurgică: îmbună
tățirea structurii sortimentale a produc
ției de metal prin elaborarea de noi 
mărci de oțel cu caracteristici fizico- 
mecanice superioare ; dezvoltarea indus
triei de feroaliaje ; încărcarea optimă a 
laminoarelor și sporirea coeficientului 
de scoatere a metalului în producția de 
laminate ; creșterea ponderii produselor 
cu grad înalt de prelucrare ;

— în industria construcțiilor de ma
șini: utilizarea mai bună a metalului 
prin perfecționarea continuă a tehnolo
giilor de prelucrare și adoptarea de noi 
procedee tehnologice; creșterea nivelu
lui tehnic în sectoarele de turnătorie, 
forjă, debitare și croire a metalului; re
ducerea greutății specifice și a gabari
telor mașinilor și celorlalte produse; 
creșterea performanțelor tehnico-func- 
ționale ale mașinilor, utilajelor, insta
lațiilor;

— în industria chimică: valorificarea 
complexă a resurselor de țiței și gaze 
prin adîncirea gradului de chimizare; 
realizarea de sortimente superioare de 
cauciucuri sintetice, fibre, fire și piele 
sintetică cu proprietăți fizico-mecanice 
cit mai apropiate de ale produselor na
turale; îmbunătățirea structurii materia
lelor plastice; dezvoltarea și diversifi
carea produselor de sinteză fină și de 
mic tonaj;

— în industria lemnului și a materia
lelor de construcții: diversificarea con
tinuă a producției de mobilă adaptată 
la condițiile actuale ale construcțiilor de 
locuințe; lărgirea utilizării deșeurilor în 
procesele de industrializare a lemnului și 
în ihdustria celulozei și hîrtiei; extinde
rea gamei sortimentale a materialelor 
de construcții, inclusiv a celor de finisaj; 
sporirea și diversificarea producției de 
prefabricate ușoare pentru extinderea 
soluțiilor constructive moderne, și .efi
ciente;

— în industria textilă: îmbunătățirea 
structurii producției și diversificarea 
continuă a produselor; extinderea teh
nologiilor moderne care să permită rea
lizarea unor produse ușoare, de calitate

superioară și cu grad ridicat de finisaj, 
reducerea consumurilor de materii prime 
și sporirea utilizării deșeurilor;

— în industria alimentară: accen
tuarea gradului de diversificare și reali
zarea de noi sortimente superioare ; pre
lucrarea integrală a subproduselor și 
deșeurilor rezultate din procesele de fa
bricație.

Pe aceste căi va trebui să se asigure o 
creștere suplimentară a producției in
dustriale, fiecare minister avînd sarcina 
de a stabili programe concrete de mă
suri pentru reducerea mai accentuată a 
consumurilor materiale și modernizarea 
producției.

3. în cadrul măsurilor pentru econo
misirea resurselor, o deosebită atenție 
trebuie să se acorde gospodăririi rațio
nale a energiei primare. Se va acționa 
pentru dezvoltarea cu prioritate a ex
tracției de cărbuni — cu deosebire a lig
nitului — și va începe valorificarea 
șisturilor bituminoase ; totodată va spori 
producția de energie pe baza resurselor 
-hidro. în același timp, toate ministerele, 
centralele și întreprinderile trebuie să ia 
măsuri ferme pentru sporirea randamen
telor energetice, modernizarea instalații
lor consumatoare, îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație, diminuarea pier
derilor și consumurilor tehnologice în 
centralele electrice și în rețelele de dis
tribuție a energiei electrice, termice și a 
gazelor naturale, extinderea termoficării 
industriale și urbane. Vor fi organizate, 
în ministere, centrale și întreprinderi, 
colective de specialiștii care să studieze 
căile și mijloacele de economisire a 
energiei, să urmărească permanent mo
dul de realizare a consumurilor energe
tice și să stabilească măsuri pentru în
cadrarea în cotele de combustibili și 
energie alocate prin plan.

4. Prevederile cuprinse în Programul 
suplimentar în domeniul producției și 
investițiilor asigură obținerea în 1980 a 
unei producții de cel puțin 1 200 lei la 
1 000 lei fonduri fixe în industria socia
listă. Niveluri superioare mediei pe an
samblul industriei urmează să se reali
zeze la Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, în ramurile prelucrătoare 
din chimie, la Ministerul Industriei 
Ușoare și la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Ministerele, con
siliile oamenilor muncii din centrale și 
întreprinderi vor trebui să stabilească 
programe de măsuri care să asigure îm
bunătățirea acestor prevederi prin folo
sirea intensivă a capacităților și supra
fețelor de producție, creșterea indicilor 
de utilizare a mașinilor și instalațiilor, 
valorificarea superioară a materiilor pri
me și materialelor, scurtarea perioadei 
de atingere a parametrilor proiectați la 
noile capacități, grăbirea punerii în func
țiune a obiectivelor de investiții.

la Bistrița. Cîmpeni, Reghin și de uși-fe- 
restre la Gura Humorului, Vama, Lunca 
Bradului ; fabrică de mașini-unelte și 
piese pentru exploatarea și prelucrarea 
lemnului la Șiret; întreprinderea de fire 
celulozice tip mătase Lupeni și Fabrica 
de mobilă Petrila.

— Ministerul Industriei Ușoare : dez
voltări de capacități pentru unele pro
duse deficitare ; capacități noi pentru țe
sături la Tibănești — Iași ; de tricotaje 
la Cîmpeni — Alba ; țesătorie de mătase 
la Lupeni ; filatură tip bumbac la Abrud
— Alba și Murgeni — Vaslui ; de textile 
nețesute la Vulcan ; de confecții la Luduș
— Mureș, Baia de Arieș — Alba și 
Vulcan ; fabrică de covoare plușate la 
Șiret — Suceava, precum și pentru valo
rificarea deșeurilor din piele și mase 
plastice.

— Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare : construirea de noi complexe 
avicole ; ferme de reproducție pentru pă
sări rase grele ; îngrășătorii taurine ; noi 
locuri în grajduri de vaci ; abatoare de 
păsări ; începerea construcției unei fa
brici de ulei în județul Olt și 5 fabrici 
de bere în județele Maramureș, Vrancea, 
Olt, Vaslui și Dîmbovița ; 2 fabrici de 
zahăr la Titu — Dîmbovița și județul 
Covasna ; antrepozit frigorifer Agigea ; 
mori de grîu și fabrici de pîine.

— Ministerul Energiei Electrice : cen
trale electrice de termoficare pe cărbune 
la Calafat și Timișoara ; hidrocentrala 
Runcu-Firiza și devansarea lucrărilor la 
centrala electrică de termoficare Cra
iova II.

— Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor : devansarea lucrărilor la 
Canalul Dunărea-Marea Neagră, com
plexul portuar Constanța, podul peste Du
năre ; terminarea construirii liniei de cale 
ferată Deva—Brad, precum și realizarea 
unor lucrări de dezvoltare a sistemului 
de televiziune, radio și telefonie.

— Ministerul Comerțului Interior și
Centrocoop : spații comerciale la noile 
locuințe. ,

— Consilii populare : capacități pen
tru prefabricate din beton armat la orga
nizațiile de construcții județene și reali
zarea suplimentară în cincinal a 150 mii 
apartamente și 40 mii garsoniere.

S-au prevăzut de asemenea fonduri 
pentru dezvoltarea paletizării. pachetiză- 
rii și mecanizării expedițiilor de mărfuri, 
conform programului aprobat.

în vederea realizării acestor investiții 
suplimentare, ministerele, centralele și în
treprinderile trebuie să ia toate măsurile 
pentru asigurarea din timp a documenta
țiilor tehnico-economice și a utilajelor 
necesare din țară și din import în core
lație strictă cu termenele de punere în 
funcțiune, să asigure toate condițiile pen
tru desfășurarea susținută a lucrărilor pe 
șantierele de construcții.

4. Prin aplicarea prevederilor progra
mului suplimentar din domeniul produc
ției și investițiilor se creează condiții 
pentru ridicarea economică și socială a 
județelor. îmbunătățirea repartizării te
ritoriale a forțelor de producție și utili
zarea mai bună a tuturor resurselor 
țării.

în conformitate cu hotărîrile Congre
sului al XI-Iea al P.C.R., pînă la sfîrși- 
tul actualului cincinal toate județele 
țării trebuie să atingă o producție glo
bală industrială de cel puțin 10 mid. lei. 
Pentru cele 19 județe care în 1975 aveau 
o producție mai' mică de 10 mid. lei se 
prelimină realizarea în 1980 a următoa
relor niveluri: 18,6 mid. lei — Alba ; 11.9 
mid. lei — Bistrița-Năsăud ; 20.6 mid. 
lei — Buzău ; 10.5 mid. lei — Botoșani ; 
10,3 mid. lei — Covasna ; 16,2 mid. lei — 
Gorj ; 11,9 mid. lei — Harghita ; 12,2
mid. lei — Ialomița ; 16,5 mid. lei — 
Ilfov ; 15,7 mid. lei — Maramureș ; 11,6 
mid. lei — Mehedinți ; 13,1 mid. lei — 
Satu Mare ; 10,8 mid. lei — Sălaj ; 16,3 
mid. lei — Suceava ; 14,3 mid. lei — Te
leorman ; 10,6 mid. lei — Tulcea ; 12.0 
mid. lei — Vaslui ; 12,1 mid. lei —
Vîlcea ; 10,6 mid. lei — Vrancea.

Ministerele, centralele și întreprinde
rile, împreună cu organele locale, vor 
trebui să stabilească programe speciale 
de măsuri pentru aceste județe în scopul 
recuperării întîrzierilor în punerea în 
funcțiune a noilor obiective de investiții, 
asigurînd intrarea în producție a aces
tora în conformitate cu graficele de 
atingere a parametrilor proiectați.

strucții pentru intensificarea progresu
lui tehnic, extinderea mecanizării și 
automatizării, perfecționarea continuă a 
proceselor tehnologice și introducerea 
tehnologiilor moderne, organizarea mai

bună a producției și muncii, folosirea ju
dicioasă a întregului personal muncitor, 

în industrie s-a luat în considerare 
un ritm mediu anual de sporire a pro
ductivității muncii de 9.2 la sută față de 
8.5 la sută prevăzut inițial.

Pe principalele ministere se prevăd următoarele creșteri:

Productivitatea muncii în industria 
socialistă — Total
din care :

— Ministerul Energiei Electrice
— Ministerul Minelor, Petrolului

și Geologiei
— Ministerul Industriei Metalurgice
— Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini
— Ministerul Industriei Chimice
— Ministerul Economiei Forestiere

și Materialelor de Construcții
— Ministerul Industriei Ușoare
— Ministerul Agriculturii

și Industriei Alimentare
— Ministerul Transporturilor

și Telecomunicațiilor

Ritm mediu anual — %
Plan 

cincinal
Program 

suplimentar

8.5 9.2

6.9 7.5

3.4 3.7
10.3 ■ 11.1

9.3 10,2
10.2 11.1

5.7 6.7
7.3 8.1

7.1 7.8

8.3 8.8

III. Producția agricolă
în domeniul agriculturii, accentul se 

pune pe realizarea prevederilor din cin
cinal și îndeplinirea programelor spe
ciale aprobate în anii 1976—1977.

Prin îmbunătățirea structurii culturi
lor, pentru perioada 1978—1980, se are 
în vedere o producție suplimentară de 
2,6 mii. tone cereale ; ca urmare a de
vansării punerii în funcțiune a unor su
prafețe de sere, producția de legume 
timpurii se majorează cu 54 mii tone.

Se prevede, de asemenea, creșterea 
mai accentuată a efectivelor de vaci și 
juninci, astfel ca în 1980 să se ajungă la 
4 000 mii capete (3 710 mii prevăzut în 
planul cincinal), din numărul total de 
7 650 mii bovine. în același timp ur
mează să se realizeze sporuri de pro
ducție la carne de pasăre, blănuri de 
nurci, nutrii și de vulpi, pielicele caracul 
etc. Dezvoltarea zootehniei va fi susți
nută de creșterea în mai mare măsură a 
furajelor bogate în proteine, sporirea 
culturilor duble furajere, îmbunătățirea

producției de masă verde de pe cele 4 
mii. ha de pășuni și finețe naturale, pre
cum și utilizarea integrală a furajelor 
grosiere prin aplicarea unor metode de 
sporire a valorii lor nutritive.

în vederea realizării acestor preve
deri este necesar ca Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție și organele agricole județene, 
întreprinderile agricole de stat și coo
perativele agricole de producție să ia 
măsuri pentru folosirea rațională a fon
dului funciar, amplasarea culturilor în 
concordanță cu condițiile pedoclimatice, 
exploatarea optimă a sistemelor de iri
gații, asigurarea semințelor și materia
lului săditor de mare productivitate, 
sporirea efectivelor de animale prin îm
bunătățirea reproducției și selecției 
acestora, dezvoltarea producției de fu
raje, gospodărirea eficientă a mijloacelor 
de mecanizare, a îngrășămintelor și ce
lorlalte substanțe chimice.

IV. Suplimentarea programului de investiții
1. Analizele desfășurate în 1976 și în 

cursul acestui an au arătat că, prin re
ducerea costului investițiilor, adoptarea 
de soluții constructive mai eficiente și 
extinderea utilizării materialelor de con
strucții ușoare și ieftine, la obiectivele 
prevăzute în acest cincinal se poate 
realiza o economie de investiții de peste 
100 mid. lei. în cadrul programului su
plimentar fondurile economisite urmează 
a fi destinate pentru: dotarea cu mașini 
și utilaje a suprafețelor disponibile în 
activitatea productivă; devansarea în
ceperii și punerii în funcțiune a unor 
capacități prevăzute în cincinal; con
struirea de noi obiective care să asigure 
o mai bună legătură cu perioada 
1981—1985; accentuarea procesului de 
industrializare a localităților și județelor 
mai puțin dezvoltate; amplasarea de noi 
întreprinderi în centre muncitorești în 
vederea suplimentării locurilor de mutică 
pentru femei; majorarea volumului de 
locuințe; creșterea suplimentară a retri
buțiilor.

2. Importante sporuri de investiții se 
prevăd la: Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei (6,5 mid. lei). Ministerul 
Industriei Metalurgice (5,7 mid. lei). Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Ma
șini (21 mid. lei), Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construcții 
(6 mid. lei), Ministerul Industriei Ușoare 
(peste 5 mid. lei). Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare (13,2 mid. 
lei), fonduri suplimentare pentru Canalul 
Dunărea—Marea Neagră, extinderea por
tului Constanța, construirea portului 
Constanța Sud—Agigea, stații de radio 
și televiziune, centrale telefonice urbane 
și pentru alte lucrări (13,5 mid. lei), 
programul suplimentar de locuințe (17.0 
mid. lei).

3. Sumele suplimentare au fost alocate 
pentru realizarea următoarelor acțiuni 
principale:

— Ministerul Minelor. Petrolului și 
Geologiei: dezvoltarea capacităților de 
producție la carierele și minele de lignit 
din bazinul Oltenia; preparația de căr
bune Petrila; intensificarea acțiunii de 
mecanizare a lucrărilor miniere din Va
lea Jiului; deschiderea carierei de lignit 
Cimpulung-Sud și a minei Petrila-Sud,

a zăcămintelor de minereuri complexe 
Coranda Hondol, de minereuri cuprifere 
Valea Morii, județul Hunedoara, și Baia 
de Aramă, județul Mehedinți.

— Ministerul Industriei Metalurgice: 
devansarea lucrărilor la Combinatul si
derurgic Călărași; mărirea capacității de 
cocsificare la Combinatul siderurgic 
Galați; dezvoltarea forjei de blocuri și 
bare de la Combinatul de oțeluri spe
ciale Tîrgoviște; secții de prăjini de 
foraj cu racorduri sudate și țevi de ex
tracție pentru foraj de mare adîncime la 
I.T. Republica ; laminor de profile mici 
Drobeta Tr. Severin ; sporirea capacității 
laminorului de profile mijlocii cu sec
țiuni speciale la Oțelul Roșu.

— Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini: dezvoltarea producției de 
tractoare prin extinderea unităților de 
la Brașov, Miercurea Ciuc, Timișoara ; 
sporirea producției de autoturisme de 
oraș la OLTC1T Craiova și Pitești, precum 
și dezvoltarea industriei orizontale pentru 
fabricația de autovehicule și tractoare; 
realizarea de capacități suplimentare de 
mașini grele la Oradea, Bacău, Roman; 
devansarea punerii în funcțiune a unor 
capacități în cadrul combinatelor de u- 
tilaje grele de la Iași și Cluj-Napoca : 
întreprinderea de utilaje tehnologice 
Giurgiu—Ruse (cooperare cu R.P. Bul
garia) ; întreprinderea de produse elec
trotehnice Petroșani ; dezvoltarea și 
modernizarea întreprinderii de strunguri 
și a întreprinderii de vagoane Arad.

— Ministerul Industriei Chimice : rea
lizarea unei noi uzine de anvelope pentru 
autoturismele de mic litraj la Caracal ; 
instalație pentru acid sulfuric la Turnu 
Măgurele; noi unități de prelucrare a 
maselor plastice la Miercurea Ciuc, 
Belcești, Plenița, Beceni.

— Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții : fabrici noi 
de prefabricate din beton armat Ia Tîrgu 
Jiu. Arad, Giurgiu, Alexandria, Zalău și 
în județele Mureș, Dîmbovița, Vrancea, 
Vaslui și altele ; dezvoltări și modernizări 
de capacități de prefabricate pentru con
strucții de locuințe în București, Constan
ța, Iași, Buzău, Botoșani. Miercurea Ciuc ; 
extinderea producției de agregate mine
rale ; dezvoltări de capacități de mobilă

V. Asimilarea de produse noi, cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică

Programul suplimentar accentuează 
sarcinile din domeniul asimilării de pro
duse și tehnologii, al cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice, realizarea a-

cestora urmînd să aducă un aport spo
rit la dezvoltarea economico-socială a 
țării :

— număr de sarcini —

Asimilare de :
Mașini, 
utilaje 

și insta
lații

Materiale 
și bunuri 

dc consum
Tehno

logii

TOTAL 
din care :

280 178 76 150
— Ministerul Industriei

Construcțiilor de Mașini 
— Ministerul Industriei

185 2 7 32

Metalurgice
— Ministerul Industriei

— 16 6 5

Chimice 12 56 15 43
— Ministerul Economiei Forestiere

și Materialelor de Construcții 18 32 9 17
— Ministerul Industriei 

Ușoare
— Ministerul Agriculturii

— 32 18 37

și Industriei Alimentare 13 29 10 12

Prevederile suplimentare referitoare 
la asimilarea de noi produse au în ve
dere :

a) punerea în fabricație a unor mașini, 
utilaje și instalații noi sau modernizate, 
în principal de către Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, reprezen- 
tînd o gamă extinsă și perfecționa
tă de mașini-unelte (strung carusel 
de 012 500—16 500 mm, strunguri fron- 
toare de 0400 mm cu comandă nu
merică de conturare, mașini de fre
zat și centrat axe) ; utilaje și instalații 
pentru industria alimentară (utilaje pen
tru fabricarea pîinii și prelucrarea căr
nii) ; echipamente electronice și electro
tehnice (de automatizare, aparate de 
măsură și control, tipuri noi de mașini 
electrice) ; mașini și utilaje care ur
mează să fie reproiectate pentru redu
cerea consumului de metal, între care 
cazane de abur de 10, 50 și 120 t/h ; 
mijloace de transport rutier și naval 
(autobuz articulat, autotren pentru trans
portat mărfuri generale, cargou de 4 700 
tdw pentru transportul conteinerelor, 
navă fluvială pentru pasageri de 200 
locuri).

b) punerea în fabricație a noi mate
riale și bunuri de consum, îndeosebi sor
timente noi de fibre poliesterice și 
auxiliari pentru industria ușoară, copo- 
limeri termorezistenți, țevi din oțel 
inoxidabil și țevi de extracție, noi sor
timente extrudate din aliaje de cupru.

țesături din fibre chimice cu greutate 
specifică redusă, noi sortimente de con
serve de legume și fructe pentru copii și 
de produse lactate.

c) introducerea în producție a unor 
tehnologii noi și perfecționate pentru 
producerea de noi materii prime, valo
rificarea superioară a acestora și redu
cerea consumurilor materiale, între care 
tehnologiile de combustie subterană 
pentru creșterea recuperării țițeiului din 
zăcămînt, de sinteză a rășinilor înlocui
toare de colofoniu, de ardere a produse
lor ceramice pentru construcții cu con
sum redus de combustibil și folosirea de 
combustibili inferiori etc.

d) obiectivele de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică prevăzute su
plimentar au în vedere obținerea de so
luții care să fie aplicate încă în cursul 
actualului, cincinal, în vederea reducerii 
consumurilor de materiale și a moderni
zării producției, cum sînt : valorificarea 
gazelor reziduale în rafinării ; îmbunătă
țirea randamentelor energetice ; utiliza
rea de noi tipuri de oțel ; realizarea de 
noi tehnologii și produse în industria 
chimică, îndeosebi de sinteză fină ; teh
nologii superioare în prelucrarea me
talelor ; tehnologii de exploatare în sub
teran a șisturilor bituminoase ; perfec
ționarea concepției și execuției construc
țiilor industriale ; realizarea de înlocui
tori de materii prime și materiale ; creș
terea gradului de utilizare a deșeurilor.

VI. Comerțul exterior
Dezvoltarea prevăzută a economiei na

ționale asigură condiții pentru intensifi
carea participării țării noastre la divi
ziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori materiale. 
Volumul comerțului exterior urmează să 
crească într-un ritm mediu anual de 
15,9 la sută, superior prevederilor ini
țiale. în acest cadru, exportul este pre
văzut să sporească într-un ritm mai 
accentuat (17,1 la sută față de 16,7 
la sută în cincinal). înfăptuirea aces
tor prevederi impune ca ministerele, 
centralele, întreprinderile să acționeze 
pentru îmbunătățirea continuă a struc
turii exportului, creșterea ponderii pro
duselor de înaltă prelucrare, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor 
și livrarea ritmică a mărfurilor desti
nate pieței externe.

în structura exportului intervin schim
bări importante, urmînd ca ponderea 
produselor industriei construcțiilor de 
mașini și chimiei să reprezinte circa

VII. Productivitatea muncii
1. în domeniul creșterii productivității 

muncii prevederile actuale țin seama de

48 la sută din exportul industriei din 
anul 1980.

Pentru asigurarea necesităților de 
materii prime, materiale, utilaje și insta
lații, în concordanță cu cerințele produc
ției și ale programului de investiții, 
s-au prevăzut fondurile necesare pentru 
import. Ministerele, centralele și între
prinderile trebuie să acorde o atenție 
deosebită economisirii fondurilor valu
tare, urmărind accelerarea programelor 
de asimilare în fabricația internă a noi
lor produse și achiziționarea din import 
a produselor strict necesare.

în cadrul programului suplimentar s-a 
luat în considerare intensificarea coope
rării economice internaționale și specia
lizării în producție cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare și statele 
capitaliste dezvoltate, acționîndu-se pen
tru acoperirea în condiții reciproc avan
tajoase a nevoilor de materii prime, re
surse energetice, mașini, utilaje și alte 
produse, pentru creșterea eficienței co
merțului nostru exterior.

și costurile de producție 
rezultatele acțiunilor întreprinse în toate 
întreprinderile industriale și de con

în construcțil-montaj s-a luat în calcul 
— conform programelor suplimentare a- 
probate — accentuarea creșterii produc
tivității muncii față de planul cincinal 
cu 2,1 procente (9,7 la sută ritm mediu 
anual, față de 9,4 la sută în planul cin
cinal). Aceasta impune accelerarea in
troducerii progresului . tehnic, îmbu
nătățirea în continuare a soluțiilor 
constructive, industrializarea lucrări
lor de construcții-montaj, întărirea ordi
nii și disciplinei pe șantiere, utilizarea 
intensivă a mașinilor și utilajelor de 
construcții.

2. Pe baza creșterii suplimentare a 
productivității muncii și a accentuării

reducerii normelor de consum de mate
rii prime și materiale, energie și com
bustibili, se prevede diminuarea costuri
lor de producție pe ansamblul indus
triei republicane cu 9.5 la sută în 1980 
față de 1975 (8,6 la sută în planul cin
cinal), iar cheltuielile materiale cu 6.1 
la sută (5.2 la sută la cincinal). Pe 
această cale, economiile prevăzute ini
țial urmează să sporească cu 22 mid. lei. 
din care în industria republicană cu 16.4 
mid. lei.

Comparativ cu planul cincinal, în in
dustria republicană se prevăd următoa
rele reduceri ale costurilor de producție 
în 1980 față de 1975.

I = Cheltuieli totale la 1 000
lei producție-marfă

II — Cheltuieli materiale

Reduceri în 1980 față de 1975 — %
Plan Program

cincinal suplimentar

Obiective 
și teme de 
cercetarc- 
dezvoltare 
tehnologică

Industria republicană I 8.6 9.5
II 5.2 6.1

din care :
— Ministerul Industriei Meta- I 8.1 9.4

lurgice II 5.1 7,5
— Ministerul Industriei Con- I 15.6 16,2

strucțiilor de Mașini II 13,2 13,7
■— Ministerul Industriei 12,9 13,5

Chimice II 10.0 .. .. i., .. v. ia* 10.6
— Ministerul Economiei Fores-

tiere și Materialelor de I 6,5 " '*■ ■Î*L- 7.8
Construcții II 3.9 5.0

— Ministerul Industriei Ușoare I 9,5 10.6
II 5.6 6.8

— Ministerul Agriculturii și I 4,2 4,3
Industriei Alimentare 11 3,5 3,6

A fost accentuat de asemenea efortul 
de reducere a costurilor și în celelalte 
ramuri ale economiei : transporturi auto 
și feroviare, întreprinderile agricole de 
stat, stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii. în activitatea de construcții- 
montaj (antrepriză).

Aceste prevederi implică măsuri pen-

VIII. Venitul național
1. Dezvoltarea mai accentuată a pro

ducției asigură creșterea produsului social 
într-un ritm mediu anual de 9,5 la sută 
față de 9,0 prevăzut in planul cincinal.

Venitul național — în condițiile dimi
nuării ponderii cheltuielilor materiale in

tru gospodărirea judicioasă a fondurilor, 
aplicarea unui regim strict de economii 
și combaterea oricărei forme de risipă, 
respectarea riguroasă a disciplinei finan
ciare și de plan, punerea mai rapidă în 
valoare a rezervelor existente, utilizarea 
rațională a mijloacelor circulante, a fon
durilor de investiții și a celor valutare.

și nivelul de trai
produsul social — crește într-un ritm mai 
rapid (11 la sută).

2. în domeniul nivelului de trai se asi
gură depășirea prevederilor inițiale în 
ce privește creșterea retribuțiilor.

1980/1975 —%

Retribuția medie netă
Retribuția reală

Directivele 
Congresului 

al XI-lea
Plan cincinal Program 

suplimentar

124—126
118—120

129,5
122,0

140.3
132.3

în prima etapă, care se va termina în 
anul 1978, retribuția medie netă va crește 
cu 17 la sută ; în etapa a doua de majo
rare a retribuției, care va începe la 1 fe
bruarie 1979, se va asigura în cursul anu
lui 1980 creșterea totală a retribuției nete 
cu 40,3 la sută (29,5 ia sută in planul 
cincinal)

Veniturile reale ale țărănimii pe o per
soană activă urmează să sporească cu 
30 la sută, față de 20—25 la sută prevă
zut în Directivele Congresului al XI-lea.

Pensia medie nominală de asigurări so
ciale de stat va crește — conform progra
mului stabilit — cu 23 la sută, urmînd ca 
la pensiile mici sporul să fie de 40 la 
sută.

Bugetul familiilor personalului mun
citor va fi influențat favorabil și de ma
jorarea în medie cu 30 la sută a aloca
țiilor de stat pentru copii ; de la 1 sep
tembrie a.c. s-a acordat 50 la sută din 
majorarea stabilită, urmînd ca în cursul 
anului 1979 să se acorde restul majorării.

în calculul veniturilor reale ale popu
lației s-a luat în considerare indicele de 
prețuri prevăzut în planul cincinal 
(105—106 la sută în 1980 față de 1975).

în strînsă legătură cu majorarea ve
niturilor oamenilor muncii, prin progra
mul suplimentar s-au avut în vedere 
următoarele creșteri ale desfacerilor de 
mărfuri și prestărilor de servicii :

1980/1975—°/o
Plan 

cincinal
Program 

suplimentar
Desfaceri de mărfuri cu amănuntul

prin comerțul socialist 147.5
Prestări de servicii către populație 168,6

152.1
175,3

Corespunzător majorării desfacerii 
mărfurilor, s-a prevăzut sporirea livră
rilor către fondul pieței (9,2 la sută ritm 
mediu anual, față de 8,7 la sută prevăzut 
în planul cincinal).

în ceea ce privește prestările de ser
vicii se prevede dezvoltarea mai accen
tuată a serviciilor pentru întreținerea și 
repararea locuințelor, a bunurilor de 
folosință îndelungată, serviciilor de uz 
gospodăresc, de turism și agrement, te
lefonie etc., avîndu-se în vedere utiliza
rea mai bună a capacităților existente 
și dezvoltarea corespunzătoare a bazei 
materiale.

3. în domeniul locuințelor s-a prevă
zut construirea în plus a 190 000 aparta
mente, ceea ce asigură realizarea a peste 
1 milion apartamente pe întregul cinci
nal ; la acestea se adaugă 250 000 — 
300 000 locuințe ce se vor construi de 
cetățeni, cu mijloace proprii, îndeosebi 
la sate și în orașele mai mici.

4. Creșterea prevăzută a nivelului de 
trai se va realiza în condițiile reducerii 
treptate a duratei săptămînii de lucru.

începînd din 1978 se va trece la prima 
etapă de aplicare a săptămînii de lucru 
reduse. Pentru aplicarea acestor măsuri 
se va acționa în toate ramurile econo
miei pentru valorificarea maximă a re
zervelor de creștere a productivității 
muncii, utilizarea eficientă a întregului 
potențial tehnic, material și uman din 
fiecare unitate. ★

Prevederile programului suplimentar 
de dezvoltare economică și socială a 
României pe perioada 1976—1980 reflec
tă forța și dinamismul economiei noas
tre, justețea politicii partidului de dez
voltare a forțelor de producție ca factor 
decisiv al progresului multilateral și ar
monios al întregii societăți. Realizarea 
programului va asigura înfăptuirea o- 
biectivelor Congresului al XI-lea al par
tidului, accelerînd înaintarea României 
pe calea civilizației și progresului, a 
apropierii de nivelul țărilor avansate, a 
creșterii bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.
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Misiunea de mare răspundere a creatorului in formarea 
unui om cu idealuri înaintate, cu o înalta conștiință socialistăFiința poeziei este în noi, cum in noi sint bătăile inimii. Caracterul ei intim, dedus din existența noastră, ne exprimă și ne îmbogățește cu fiecare vers îmbrățișat de cititorii noștri. Pentru că, închipulți-vă, măcar pentru o clipă, ce ar fi viața noastră dacă, de pildă, n-ar mai fi poezia lui Emi- nescu ? Ori a lui Coșbuc ? Ori a Iui Blaga, Alecsandri sau Arghezi ? Ori a atîția altora care, cu rugul gindu- rilor și al simțirii lor, au dat neamului. nostru un plus de identitate. Dar dacă n-ar mai fi, ca să coborîm pe treptele de aur ale istoriei noastre, la izvorul cel dintîi, al ființei acestui popor, dar dacă n-ar mai fi balada luminii de viață și luminii de moarte a Mioriței ? Dar dacă n-ar mai fi tragica poveste a jertfirii, a zidirii și a desăvirși- rii ce se cheamă Monasti- rea Argeșului, cu acel viforos întru gînd aprig și faptă îndrăzneață Meșter Manole, atunci cum ar fi ? Dar dacă n-ar mai fi balada dreaptă și luminoasă ca flacăra unei spade ridicate întru omenie, cinste și demnitate a lui Toma Ali- moș, atunci ce-ar mai fi ? Dar dacă n-ar mai fi cîn- tecele noastre de dragoste și bocetele după cei ce, prin osemintele lor, ne-au întocmit vatră de viață, aici, lingă piscurile luminate ale Carpaților, pentru totdeauna, și celelalte cîntece ale dorului de țărina țării, de libertate și vitejie, atunci ce ar rămîne din ființa noastră ? Oricum, am fi mai săraci, împuținați cu ceva care ne face să fim noi inșine. Fiindcă, așa cum au înțeles cei dinaintea noastră, cum înțelegem și noi azi, poezia este existență desfășurată la scara istoriei, prin ea înțelegem mai bine ce am fost, ce sintem și ce dorim, înțelegem întotdeauna să fim noi, cei de aici, de pe pă- mîntul lăsat nouă de străbuni să-l stăpînim, să-1 facem mai bogat, mai rodnic și mai frumos, ca astfel să-l lăsăm urmașilor noștri, care, la rîndu-le, sporin-

du-i bogăția și puterea, să-1 lase intru nemurire urmașilor urmașilor lor. Așa a simțit și așa a zis poetul anonim și nemuritor al a- cestor locuri, poporul : „Cu cît cînt. / Atîta sînt".Cintecul se face din mistrie și din compas, din focul cuptoarelor inalte și din foșnetul gingaș al spicelor împovărate de trupul greu al boabelor cu pielița arămită de soare, ca fețele

cîntecul său și cine ar putea spune că este altfel ? Mărturia aceasta o face și un poet mai tînăr, născut și crescut în lumina veacului nostru, Nicolae Labiș : „Eu nu mal sint / E-un cîntec tot ce sînt !“. Ori, mai incandescent : „Trăim în miezul unui ev aprins / Și-i dăm a-nsuflețirii noastre vamă / Cei ce nu ard dezlănțuit ca noi / în flăcările noastre se destramă".
Poezia-mărturie 
generoasă despre 
timpul nostru de 
mărețe înfăptuiri 

--------- însemnări de Petre GHELMEZ------oamenilor de la cimpie Materia poeziei o aflăm în realitatea noastră asimilată intim, de unde-i extragem sevele. Ele urcă odată cu cîntecul nostru din visurile de înălțare în lume, din frunte luminată de gînduri curate și avîntate, din iarbă și din pămînt. Cîntecul se face din cuvint. Un cuvint puternic și generos, bun și în stare să cuprindă în el întreaga ființă de lumină a vieții, pentru ca, la rîndu-i, să devină ființă. Desigur, nu e deloc ușor acest lucru. Lucrarea poetului e scînteie, dar e și strădanie. Poetul însuși ne vorbește despre aceasta : „Ușor nu e nici cîntecul, / Zi și noapte, nimic nu-i ușor pe pămînt, / Căci rouă e sudoarea privighetorilor / Ce s-au ostenit toată noaptea cîntînd", Așa zice Lucian Blaga în cîntecul și despre

Iar dacă poezia este existență, poetul este martorul implicat al acestei existențe. Implicat, pentru că un martor poate privi lucrurile și din afară. Poetul este martorul dinlăuntru. El a văzut, a simțit, a gîndit, el a trăit ceea ce spune. El, așa cum spunea Emi- nescu, „dă sama“ de epoca sa. în fața lui și a semenilor lui, în fața prezentului, iar dacă fruntea sa e atinsă de har, și în fața viitorimii. Iată de ce mi se pare că unealta noastră, care este condeiul, este una dintre cele mai grele din lume prin scrisul și implicațiile acordate cuvîntu- lui scris, prin responsabilitatea ce și-o asumă fiecare scriitor în fața cuvintului dăruit lumii. Unei lumi hotărîte să construiască cea mai dreaptă societate, în care pe primul plan este

omul, făuritorul propriului său destin, in conformitate cu cele mai umane năzuințe, cu aspirațiile spreînaltă spiritualizare, sprecultură și civilizație ; trăsături care definesc umanismul societății noastre socialiste. „Realizăm un umanism nou — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vintarea rostită la închiderea Conferinței Naționale — în care pe primul plan stă omul, stă societatea, stă preocuparea de a face ca poporul nostru să ducă o viață tot mai demnă, tot mai îmbelșugată, să aibă accesul liber la toate cuceririle științei și culturii și, totodată, să se afirme el însuși ca un creator activ a tot ceea ce este mai bun atît în domeniul material, cit și în domeniul științei și culturii, dovedindu-și capacitatea, geniul său creator". Acestui om i se adresează cuvintele noastre și de aceea ele trebuie să exprime întrebările și adevărurile timpului nostru, să-1 sprijine în urcarea lui spre mai bine. Și cît din ceea ce e frumusețe și bucurie, și luptă eroică, și încleștarea supremă de smulgere spre înaintp, de ieșire din inerție și banalitate ai putut prinde fn aceste cuvinte ? Abia a- tunci vezi lărgimea fără de margini a vieții și marginile neîncăpătoare și fără de puteri ale cu- vîntului tău. Dar dacă nu poți cuprinde totul în cuvintele tale, măcar o parte din lumina ce înfrumusețează obrazul timpului tău să o aduci în năvoadele cuvintelor tale. Sau cel puțin ceva din întrebările, din frămîntările lumii în care trăiești să răzbească din vers, să pui ființa poeziei în slujba semenilor tăi. Iată de ce captarea pulsului mereu viguros al vieții este singura șansă de dăinuire a poeziei, a cărei prezență este atit de firească în noi, cum firești sînt bătăile inimii noastre, pe care nu ni le auzim, nu ni le simțim, dar fără de care nu putem trăi.

S-au montat în holurile Teatrului Național două tapiserii de dimensiuni monumentale (fiecare de peste 100 mp), realizate de pictorii Virgil Almășanu, Gheorghe Iacob și Ion Ni- codim.„Odă patriei", una din- ■ tre aceste lucrări, realizată de Virgil Almășanu și Gheorghe Iacob, desfășoară sub ochii privitorului momente semnificative, emblematice ale trecutului nostru istoric, într-o firească împletire cu reprezentarea eclatantă a victoriei socialismului.„Odă patriei" — ne-a spus pictorul Virgil Almășanu — a încercat realizarea unei sinteze între aspirația noastră constantă, a artiștilor de azi, de a exprima ideile grandioase ale contemporaneității și preocuparea de a realiza continuitatea tradițiilor celor mai de preț ale istoriei și artei românești. Simbolurile biruitoare ale istoriei noastre, cum sint imaginile lui Decebal sau Traian, Mihai sau Ștefan. Tudor Vladimirescu sau Bălcescu, pe de o parte, și reprezentarea alegorică a victoriei socialismului, pe de altă parte, încearcă să surprindă însăși esența istoriei șl a devenirii noastre, încearcă să explice realitățile vremii noastre în ceea ce au ele specific. Mi se pare deosebit de însemnat faptul că asistăm astăzi la o lărgire, la o diversificare a preocupărilor și căutărilor artistice, că o- rizonturile se deschid deopotrivă spre valorile trecutului, înțelese și asimilate mai nuanțat în procesul de creație artistică, cît și spre sugestiile și solicitările multiple ale civilizației contemporane, ale realizărilor celor mai de preț ale socialismului. Și este cu atît mai însemnat să subliniem latura adecvării artistice, a calității în fond, cu cît ne aflăm azi, pe toate planurile, în toate domeniile, într-o etapă în care improvizația, lucra

rea facilă, ilustratlvis- tă, lipsită de un fond artistic convingător nu numai că nu e luată în seamă, dar reprezintă un efort social „nerambursat", o investiție (de încredere, dar nu numai atît) care nu dă rezultate, un „salt" în gol. De aceea, consider că transformarea cantității intr-o nouă calitate — cerință pe care Raportul prezentat la Conferința Națională de secretarul

realizarea unor lucrări de amploare, de anvergură, care să confere artei noastre prestigiul unei învestituri sociale explicite. Cred că arta monumentală — această artă de tor public, cum pe bună dreptate a fost denumită — este aptă în cea mai mare măsură să modeleze ființa umană. Iar in acest context modalitățile cele mai diferite de expri

personalității

umane
Convorbire cu pictorul Virgil ALMĂȘANU

general al partidului nostru o pune în fața întregii e- conomii naționale — ne privește în chip direct și pe noi, artiștii, datori să ne ridicăm 1 activitatea pe o nouă treaptă, să răspundem și mai bine,1 prin opere reprezentative, convingătoare, eu mare putere de înriu- rire, nevoii omului de azi de artă autentică, cu un înalt conținut de idei.îmi stăruie în minte îndemnul pe care, în vara acestui an, cu prilejul vizitei la expoziția ce încununa prima ediție a Festivalului național „Cîntarea României", tovarășul Nicolae Ceaușescu îl adresa creatorilor. Este un îndemn de mare actualitate spre

mare nu fac decît să contribuie la conturarea unui adevărat stil al epocii de avînt revoluționar pe care o trăim, la reliefarea unor preocupări de cea mai stringentă actualitate. Sînt căutări de înnoire care trebuie să ducă la crearea de opere durabile, a unor opere care, peste generații, să se păstreze ca adevărate mărturii ale aspirațiilor noastre. Mă gîndesc, cu acest prilej, la teme de mare importanță care ii așteaptă chiar în viitorul apropiat pe artiști, cum ar fi, de pildă, cele ce vor întîmpina, peste cîțiva ani, aniversarea creării statului dac sub conducerea lui Burebista. S-au realizat

în ultimii ani o seamă de lucrări reprezentative, există o atmosferă vie, inițiativele se manifestă mai amplu, mai ales în domeniul artei monumentale. Varietatea stilurilor individuale în care astfel de lucrări au fost create reflectă implicit libertatea de creație. Este evident că această libertate, ca orice libertate autentică, nu poate fi decît o libertate responsabilă.— Puteți defini, pe un plan mai larg, sensurile a- cestei responsabilități sociale a creatorului?V. A. : Responsabilitatea dobîndește în condițiile contemporane ale dezvoltării artei sensuri nu numai artistice, dar și etice. Consecvența și seriozitatea lucrului, năzuința de a crea lucrări, reprezentative care să dăinuiască peste timp ar fi cîteva din componentele acestei noțiuni. Este de fapt vorba de o exigența maximă — față de tine și față de ceilalți — pentru ca între produsul artistic și așteptările unui public din ce în ce mai larg să existe o comunicare fertilă. Avem în această privință mari răspunderi, pe care se cade să le privim cu maximum de exigentă și, de ce să nu o spunem, există încă multe de făcut, destule subiecte, nenumărate teme care-și așteaptă artistul demn de ele.Responsabilitatea pe care comanda socială o presupune din partea creatorilor impune nu numai efortul de a comunica idei de maxim interes social, dar și străduința de a face ca lucrările' prezente în spațiul public să acționeze prin specificul lor artistic, prin încărcătura lor estetică, a- semeni unor factori de modelare a vieții sociale, a personalității integrale a omului.
Marina PREUTU
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Vacanța de iarnă a elevilor
• O gamă largă de manifestări politice și cultural-educative 
® Primele confruntări artistice din etapa de masă a celui de-al 
doilea Festival național „Cîntarea României" • Concursurile 
sportive ale ediției de iarnă a „Daciadei" • Serbarea pomului 

de iarnă și revelionul tineretului școlar

I

De sub brazda adinei a unui 
tractor care ara pe timpurile 
satului Rădeni, județul Neamț, 
au ieșit la iveală trei cupe cu 
decorații geometrice pe toarte, 
cintărind 980 grame. Cel care 
le-a găsit, cetățeanul Gheorghe 
Nistor, le-a predat școlii din 
localitate. Datorită unei pelicule 
de culoare brun-roșcată, care 
acoperea cele trei cupe, toată 
lumea a crezut că este vorba de 
niște vase din aramă. Si astfel, 
timp de aproape 8 ani, au fost 
ținute la vedere, trecind din 
mină în mină, ca o curiozitate 
a meșteșugului oamenilor din 
timpuri străvechi. Nimeni nu a 
bănuit că cele trei cupe — care 
acum au poposit, in sălile mu
zeului din Piatra Neamț — au 
o valoare istorică inestimabilă, 
că ele sint din aur pur și vin 
către noi ca un mesaj de acum 
2 800 de ani al iscusiților mește
șugari — strămoșii noștri ce au 
locuit încă de atunci pe aceste 
frumoase plaiuri românești.

„Noroc bun!“La clubul muncitoresc din Vulcan, un public numeros, iubitor de muzică, a aplaudat, la scenă deschisă, concertul dat de fanfara minerilor din localitate, vestită nu numai la Vulcan, ci în toată Valea Jiului... Concert festiv : fanfara împlinea 70 de ani. Un drum lung, care a dovedit că oamenii acestor meleaguri știu tot atît de bine să redea cu gingășie frumosul, după cum știu să înfrunte băr- bătește adîncurile. Printre cei nelipsiți, de zeci de ani, din formație se află mineri nu mai puțin vestiți, ca Francisc Dobner. Simion Straja, Frații Moldovan, frații Strass... La aniversare, un artist amator local a ticluit cîteva stihuri : „Minerii îndrăgind fan
fara / Trimit odată cu cărbuni, 
/ Un cintec drag in toată țara I 
Si țara spune: Noroc bun!“.
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Miercuri, 21 decembrie 1977, după ultima oră de curs sau activități practice, începe vacanța de iarnă a elevilor, care va dura pînă luni 9 ianuarie 1978 inclusiv. Ca in fiecare an. ea va oferi copiilor și tineretului .școlar un bogat program de manifestări politice, cultural-educative și sportive, reconfortante și recreative după un prim trimestru de invăță- tură, și muncă productivă.Nu vor lipsi, cum este și firesc, o seamă de acțiuni tradiționale, îndrăgite de elevi, al căror conținut va fi îmbogățit prin semnificațiile majore ale unor evenimente importante din viața social-politică și culturală a țării, pe care le vor cinsti. Vizite și excursii, întîlniri cu fruntași in muncă, veterani din războiul antifascist, activiști de partid, oameni de știință și cultură —. vor înlesni tineretului școlar cunoașterea mai aprofundată a realizărilor poporului nostru in anii socialismului, a muncii creatoare pentru înfăptuirea ho- tărîrilor Congresului al Xl-lea și aie Conferinței Naționale a partidului, evocarea luptei comune a oamenilor muncii romani, maghiari și de alte naționalități pentru instaurarea Republicii. Celei de a 30-a aniversări a Republicii ii vor fi dedicate, de a- semenea, ample programe cultural- artistice. cu versuri și cîntece patriotice, evocări dramatice, filme. La tradiționalele serbări ale pomului de iarnă (27—31 decembrie) și la revelionul tineretului școlar, organizate împreună cu elevi și tineri muncitori, vor prezenta spectacole formații artistice școlare, artiști amatori si profesioniști, laureați ai Festivalului național „Cîntarea României". Colective de pionieri și elevi vor merge cu plugușorul la întreprinderi și instituții, la profesorii și învățătorii lor. la muncitori și țărani fruntași, vor organiza spectacole folclorice cu datini și obiceiuri tradiționale legate de sărbătoarea Anului Nou.In programul vacantei de iarnă 1977 figurează însă și o șerie de acțiuni inedite. între acestea, primele confruntări artistice ale formațiilor artistice de pionieri și elevi din etapa de masă (pe școală și localitate) a celui de-al doilea Festival național „Cîntarea României". Vor debuta, astfel, in etapa pe scoală, concursul de creație literară „Tinere condeie".

concursul de creație literară și artă plastică „Pentru sănătate și umanitate" ; se vor întrece cei mai talen- tați interpreți de muzică vocală și instrumentală, dansatori, recitatori etc., etc. De asemenea, vor avea loc întrecerile la sanie cu trofeul „Săniuța de argint", schi, șah — „Căluțul de fildeș" — tenis de masă, ale ediției de iarnă a „Daciadei".în pregătirea unor importante confruntări științifice și tehnico-a- plicative din anul 1978. cei mai ta- lențați elevi din învățămintul gimnazial și liceal iși vor petrece o săp- tămină de vacanță (23—29 decembrie) in tabere cu profil de matematică (Brașov), fizică, chimie (București), electronică — electrotehnică, mecanică (Timișoara), istorie (Alba Iulia), artă plastică (orașul Gh. Gheorghiu" Dej), literatură română (Brad). Pe lingă odihnă și recreere, programul acestor tabere va cuprinde și intil- niri cu specialiști, acțiuni cu caracter documentar, activități practice specifice etc. Pentru elevii din unitățile școlare cu profil sportiv se vor organiza tabere de pregătire sportivă pe ramuri de sport. Tabere speciale de profil se vor organiza și in vederea pregătirii loturilor de elevi din licee, care vor reprezenta tara noastră la olimpiadele internaționale de matematică, fizică. chimie și limba rusă din anul 1978. Vor participa elevi cu rezultatele cele mai bune la învățătură și la disciplinele respective, care s-au afirmat in mod deosebit in cadrul cercurilor și concursurilor școlare.■Dar vacanta va însemna, cu prioritate, recreație ' și mișcare in aer liber, joc și bună dispoziție, întreținute — cu inventivitate și simț gospodăresc, în fiecare școală, în fiecare. unitate de pionieri și organizație U.T.C., în organizația „Șoimii patriei" — deopotrivă, de cadrele didactice, de copiii și tinerii înșiși, cu concursul u- nităților economice patronatoare. al părinților, al organizațiilor de masă și obștești. Prevederea, inclusă in planul de acțiuni al vacanței, ca toți preșcolarii si elevii să participe în fiecare vacanță la cel puțin o drumeție se cere neapărat îndeplinită, pentru ca toți să revină la .școală cu forțele împrospătate.
Florica DINULESCU

Un bogat 
și atrăgător 

program 
de excursiiOficiile județene de turism și I.T.H.R. București organizează excursii în cele mai pitorești și atrăgătoare zone ale țării. Iată citeva trasee. • Valea Prahovei• Oltenia de sub munte • Maramureș și Țara Oașului ® Porțile de Fier • Munții Banatului • Munții Apuseni ® Țara Hațegului • Munții Retezat• Valea Oltului.Se programează, de asemenea, circuitul turistic al. României.La cerere. se pot organiza excursii și in alte zone, după preferință.în această perioadă se beneficiază de o reducere de 40 la sută la transportul cu autocare și microbuze, pentru excursiile organizate in cursul săptăminii (luni-vlneri) și de 30 la sulă Ia

(Urmare din pag. I)

A apărut „MUNCA DE PARTID** nr. 12/1977Noul număr al revistei se deschide cu articolele.: „Un grandios program pentru înflorirea multilaterală a patriei" și „Documentele Conferinței Naționale — temeinic cunoscute, însușite și aplicate".Cităm, de asemenea, din sumar : „Din prima zi a noului an — sarcinile de plan realizate ritmic, integral) la toți indicatorii" ; „în centrul atenției — aplicarea fermă a indicațiilor

date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru" : consfătuirea de. la Comitetul . județean de partid Alba pe tema „Activul, participant nemijlocit la procesul elaborării și îndeplinirii hotărîrilor" ; dezbaterea de la Comitetul județean de partid Vaslui — „Consiliile de educație politică și cultură socialistă și formarea omului nou".

Pentru noi insă, care vedem în artă — in literatură, teatru, muzică — una din relațiile cele mai solide dintre om și lume și una din căile de a înțelege lumea la scara omeniei, a- ceasta intră cu necesitate in compoziția vieții intelectuale și afective a unui popor și face parte dintre însemnele distincte ale culturii sale. Și sintem bucuroși să constatăm, între altele, certele succese ale scenei românești în ultimele stagiuni. Ideea de repertoriu național, cultivată de toți marii animatori ai culturii noastre, s-a conturat și a devenit o realitate. In ultimii ani e categorică preponderența piesei românești. Se joacă scrierile reprezentative pentru avuția de gîndire și de sensibilitate întemeiată de înaintași. Și se joacă piese semnificative pentru marile achiziții revoluționare din România socialistă. Iar alături de aceste scrieri se află operele din literatura universală care sînt caracteristice pentru opțiunile noastre, pentru ceea ce ne unește și ne leagă de preocupările altor popoare. Dar ciștigul se înregistrează nu numai in aria repertoriului, ci și in cea a spectacolului, unde transcrierile scenice participă la dezvoltarea unei arte populare coope-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampa —
19.30. (sala mică) : Viața unei fe
mei — 19,30.
• Opera Română : Flautul fer
mecat (spectacol urmat de discuții 
cu publicul) — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
« Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.

• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul ,,C. l. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 19.
• Teatrul Giulești : Da sau Nu 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Bucuroși de oaspeți ! — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Fata babei și fața moș

neagului — 17, (sala Ecran-club, 
șos. Grozăvești) : Anotimpurile 
minzului — 17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

cinema
• împușcături sub clar de lună : 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Melodiile Broadwayului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

cele care au loc simbătă și duminică și. in zilele de sărbători legale. )înscrieri și informații la filia li le și agențiile oficiilor județene de turism și I.T.H.R. București.In fotografie : popas la Borșa.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală . ’
10,00 Tribuna TV
10.20 Teatru TV : „Comoara din deal" 

de Corneliu Mareu
15,00 Campionatele internaționale de te

nis ale României. (Transmisiune 
directă de la sala sporturilor din 
Brașov).

17,45 Din țările socialiste
18,00 Mult e dulce...
18.20 Duet : Nicolae Heriea șl Eugenia 

Moldoveanu, Maria Slătinaru-Nis- 
tor, silvia Voinea

18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • înfăptuim hotăririle 

Conferinței Naționale a partidului
19.50 De la înalta tribună a Conferinței 

Naționale a partidului. (Din euvîn- 
tul participanților la dezbateri)

20,05 Hotăririle conferinței Naționale — 
mobilizator program de acțiune

20.20 Noi, femeile !
20«5 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după opere literare". „Frații Ka
ramazov". Premieră pe țară.

22.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,05 Hotăririle Conferinței Naționale — 

mobilizator program de acțiune
20,20 Arta interpretativă românească
20.50 Bucureștiul necunoscut
21,10 Muzică ușoară contemporană
21,35 Mal aveți o întrebare ? (reluare) 
22,00 Bijuterii muzicale
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Irind și impulsiorimd procesul de formare a individualității, în lumina unui limpede ideal de frumos și de construcție. Și e de netăgăduit că frecvența masivă a publicului în sălile de teatru se datorează orientării scenei spre prezent, spre contemporaneitate. Se datorează faptului că poezia

decît cele pe care i Ie oferă emulația din cadrul Festivalului național al artei și culturii socialiste „Cîntarea României". In adevăr, niciodată nu au fost antrenate, categorii atît de vaste de oameni in procesul de cunoaștere și de făurire a operei de artă. A operei de artă văzută ca una din di

mentare ! Tot așa trebuie să recunoaștem că sînt destule spectacole în care în- deminarea ține loc de artă, iar o spoială de inventivitate încearcă să acopere absența actelor deschizătoare de drumuri in mijloacele de expresie și de comunicare cu publicul. E o stare de lucruri a cărei
Să înscriem trainic în calendarul artei 
mărețele evenimente pe care le trăim

dramatică și spectacolul sînt oglinzile unui univers deschis spre tot ceea ce-i viu și dinamic, spre tot ceea ce-i tensiune a vieții și devenire. Evident, nu pot sa nu asociez realizările teatrului nostru din a- cești ani — și poziția ce o deține in interesul general — de împrejurările unice, fără de precedent in istoria țării noastre, împrejurări determinate de angrenarea directă a multora, a foarte multora in munca de creație. în adevăr, niciodată setea, aptitudinea și bucuria actului artistic în rîn- durile celor mai largi mase nu au primit imbolduri și argumente mai puternice

mensiunile personalității și ca exercițiul ei.Numind insă meritele și sporurile teatrului românesc, nu trebuie să eludăm carențele lui. Iar dintre a- ceste carențe poate cea mai Însemnată e că valoarea producției artistice se află uneori atît sub potențialul creator al oamenilor noștri de artă, cit și al așteptărilor unui public de al cărui gust estetic răspundem. Să recunoaștem că sint reprezentate destule scrieri care tratează sumar și superficial ceea ce-i acut și esențial pentru noi și că in aceste piese rodnicia unor întrebări mereu noi primește fie soluții vechi, fie răspunsuri rudi

responsabilitate ne revine cel dinții noua. Dar de care nu-i delot străină o anumită mentalitate birocratică, mentalitate care pune accentul mai puțin pe calitate și mai mult pe cantitate. . Fac aceste observații pentru că una din caracteristicile întregii noastre vieți economico- sociale, deci și a culturii, e de a-și judeca necontenit operele, pentru că una din trăsăturile definitorii ale societății noastre e de a respinge faptele fără substanță, fără urmare durabilă, de o calitate scăzută. Fac aceste observații încredințat că putem să înlătu

răm neajunsurile mișcării artistice și că sintem datori să acționăm cit mai prompt, punînd elanul în folosul temeiniciei, luptînd pentru . calitate, căci în toate domeniile este perfect valabilă, ca o cerință primordială, indicația secretarului general al parLi- dului, potrivit căreia a venit timpul să transformăm cantitatea într-o nouă calitate.Sintem datori față de înfăptuirile poporului român pe atitea planuri de activitate. Sintem datori față de partidul nostru, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care ne oferă exemplul unei neintrerupte creații. O creație impulsionată de suflul inițiativei. Conlu- crind cu viitorul. Valorificând toți sorții și toate energiile pentru a dezvălui și impune resursele unui popor credincios lui însuși. Un popor ai cărui țel e de a-și conduce singur destinul spre o lume mai bună, mai dreaptă. Un popor al cărui țel e de a coopera la pacea și solidaritatea marii familii a umanității. Un popor adresind peste meridiane și paralele un legă- mînt de prietenie și de înțelegere față de tot ce ne unește pe cei ce trăim pe această planetă și ii impăr- țim speranțele.
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20.15. PALATUL SPORTURILOR 
Șl CULTURII - 17,30.
• Mama : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. MELODIA - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
• Floare de cîmp : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• Poruncă întunecată : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 20,45.
• Iarba verde de acasă : CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20,15.
• Undș înfloresc crinii : EFORIE

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cartea junglei — 9,30; 11; 12,30; 
14,30; 16, Haiducii lui Șaptecai — 
18; 20 : DOINA.
• Al șaptelea continent : GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Aripi frînte : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : BUCEGI — 9,30; 12; 15,15;
17,45; 20,15.
• Călugărul misterios j TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Danka — 15,30, Comedie mută 
’77 — 17,45; 20 : FERENTARI.
• Fair-play î LIRA - 15,30; 18;
20.15, MUNCA — 10.30; 12,45; 15,45; 
18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia

nina mecanică : CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Cărările gloriei — 9,45, Iluzia 
cea mare — 11,45, Leul iarna 
(ambele serii) — 14, Vară și fum
— 18,30; 20,30 ! CINEMATECA.
• Aripioară sau picior?: GLORIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
© Pinocchio : FLAMURA — 9.
• Ură : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Valea prafului de pușcă î GIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Regăsire : FLOREASCA — 9; 
11; 13:. 15.30; 18; 20.
• Corsarul negru : COTROCENI
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.

• Iarna bobocilor : PACEA — 16; 
18; 20.
• Cidul : VIITORUL — 10.30;
15,30; 19.
• Comoara din lacul de argint : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
« Atac împotriva lui Rommel : 
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Sonată pe malul lacului : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Perla ; COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
• Piedone, comisarul fără armă : 
FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Insula egretelor argintii : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Mark polițistul : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Un gest
„Văzind-o pe mama tare ne

căjită, pentru că i se stricase 
micuțul aparat cu care putea 
să audă — ne scrie muncitorul 
Nicolae Barbu din Tirnăveni, 
județul Mureș — m-am dus prin 
mai piuite localități, să caut un 
meșter care ' ' 
ieri, nici un 
într-o doară 
16 din Tg. 
mi-arn spus 
s-a < -------_--------
încredere". L-am lăsat, dar am 
fost nedumerit, pentru că nu 
mi s-a dat nici un bon, nici o 
chitanță. La data stabilită m-am 
dus și mi s-a predat aparatul 
in perfectă stare. Din nou am 
fost nedumerit, pentru că nu 
mi s-a cerut nici un ban. Un 
meșter mi-a explicat că unita
tea repară numai aparate de 
radio și televizoare, iar aparatul 
mamei fusese reparat de Konya 
Ladislau, in timpul lui liber, 
pentru a-i face bătrinei o 
bucurie. Nu l-am găsit atunci 
să-i mulțumesc din inimă pen
tru gestul său plin de omenie. Aș dori să o fac pe această 
cale".

să-l repare. Nică- 
rezultat. Am intrat 
și la unitatea nr. 
Mureș. După ce 

și acolo păsul, mi 
cerut să las aparatul „pe

Se caută 
un păgubașîntoreîndu-se de la lucru, Viorica Dragomir și Tudor Ior- dache, muncitori la cooperativa meșteșugărească „Arta croitorilor" din Bacău, au găsit pe stradă o mare sumă de bani. Ca orice om cinstit, ei s-au prezentat de îndată cu banii la miliție. Gestul lor a fost adus la cunoștință celorlalți meșteri din cooperativa unde lucrează, printr-o scrisoare de mulțumire adresată • de organele de miliție. Dar de atunci a trecut destulă vreme și — ciudat lucru 1 — nimeni nu a reclamat, nici pînă acum, pierderea banilor respectivi. Maiorul Eugen Negrea, comandantul miliției municipiului Bacău, ne roagă să folosim această cale pentru a găsi păgubașul, ești, fericitule... uituc ?
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„Mă numesc Mlhai Panțiru , 
lucrez la întreprinderea, de au
toturisme Pitești. Am citit faptul 
divers din ziua de 3 decembrie 
despre cele două surprize ofe
rite de C.F.R. călătorilor săi. 
Nota se încheia cu întrebarea : 
„Oare ce surprize ni se mai 
rezervă pentru a treia călăto
rie Vă răspund, eu : nici o 
surpriză. Adică unele vagoane 
din diferite garnituri circulă tot 
cu regim de... frigorifer". In con
tinuarea scrisorii sale, M.P. ne 
istorisește pățania lui și a altor 
zeci de călători care au mers 
in ziua de 5 decembrie în vago
nul 8 din acceleratul 622 de pe 
ruta Iași — București in con
diții de...
ajuns în Gara de Nord — ne 
scrie el — mă gindeam că mă
car in acceleratul 131 de pe ruta 
București — Timișoara o să-mi 
dezmorțesc și eu oasele 
Pitești, dar ți-ai găsit I 
vagon-frigider la fel ca 
fratele lui de la Iași.
întreb și eu : ce surprize ni se 
mai oferă, mai ales că iarna e 
abia la început ?“

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"
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Excelenței Sale Domnului MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

TRIPOLIAm aflat cu tristețe tragica veste a accidentului de avion soldat cu pierderi de vieți omenești.Primiți sincerele mele condoleanțe și transmiteți familiilor celor dispăruți întreaga compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Sir ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei

CANBERRA

Marți a sosit în Capitală delegația Republicii Gaboneze, condusă de dr. Obame Nguema Paulin, secretar de stat la Ministerul Minelor și Resurselor Hidraulice, președintele părții gaboneze în Comisia mixtă guvernamentală gabonezo-română de cooperare economică și tehnică, pentru a participa la cea de-a Il-a sesiune a comisiei.La sosire, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Bujor Almășan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-gaboneză de cooperare economică și tehnică, de alte persoane oficiale.

JNEI DELEGAȚII GABONEZEAu fost, prezenți Maurice Yocko, ambasadorul București, și Republicii Gaboneze la membri ai ambasadei.
★zi au început la Bucu-în aceeași rești lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-gaboneze de cooperare economică și tehnică. Comisia examinează stadiul actual al relațiilor economice dintre cele două țări, modul în care sînt înfăptuite înțelegerile convenite cu prilejul vizitei în țara noastră a șefului statului gabonez. Totodată, se stabilesc noi acțiuni în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale de cooperare economică și tehnică. (Agerpres)

Cu prilejul zilei 
de 13 decembrie 

Depunerea unor coroane 
deTn memoria eroilor clasei noastre muncitoare, care s-au jertfit la 13 decembrie 1918 in lupta pentru emanciparea proletariatului, pentru dobîndirea drepturilor la muncă și viață liberă, marți au fost depuse coroane de flori la placa comemorativă din piața fostului Teatru Național din Capitală. Au prezentat omagiul lor reprezentanții colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile poligrafice bucureștene.Au adus, de asemenea, omagiul lor pionieri din Capitală.

R. P. BULGARIA

Destine noi

Cu ocazia preluării funcției de guvernator general al Australiei, vă adresez calde felicitări, precum și cele mai bune urări dumneavoastră personal, iar poporului australian prosperitate și fericire.Nutresc convingerea că bunele relații româno-australiene în diverse domenii, precum și cooperarea dintre cele două țări pe plan internațional, se vor dezvolta și mai puternic, în interesul popoarelor noastre, al păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.
v r e e a

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 decembrie. In țară : Deși tem
peratura aerului va înregistra o ușoară 
creștere la începutul Intervalului, vre
mea va fi rece. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin noaptea în sudul țării. 
In nord, local, se vor semnala ninsori 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo-

derat, prezentînd intensificări locale în 
nordul țării, cu viteze între 40 și 45 
km ia oră, iar la munte eu viteze de 
50—60 km la oră. Minimele vor fi cu
prinse între minus 16 și minus 6 grade, 
izolat mai coborîte la începutul inter
valului, iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Ceață locală, cu depunere 
de chiciură, tn .București : Vreme în 
general frumoasă, dar rece, mal ales 
noaptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin. Vîntul va sufla 
slab. Temperatura ușor variabilă. Di
mineața ceață.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Exercițiile „impuse11 nu sînt obligatorii?Impresia unanim favorabilă despre calitatea campionatelor de gimnastică desfășurate recent la Deva, ca și amploarea participării diferitelor pepiniere mai vechi și mai noi din multe orașe ale țării au dat competiției trăsăturile unui veritabil festival național al acestui sport. Trecerea în revistă a forțelor de care dispune gimnastica — în special în ramura ei feminină, devenită atit de populară în ultimii ani, de cînd e- chipa României, în frunte cu Nadia și Teodora, a reprezentat glorios culorile patriei noastre la Jocurile Olimpice și la cele două ediții ale campionatelor europene — a prilejuit analiza unor aspecte de fond ale dezvoltării și adoptarea unui plan de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru accelerarea progresului. Plenara comitetului federal, desfășurată in zilele campionatelor, cu participarea tuturor conducătorilor de unități și tehnicienilor prezenți la Deva, s-a concentrat asupra înlăturării neajunsurilor constatate la campionate și în activitatea centrelor.Față de nivelul înalt atins de gimnastica noastră feminină, față de cerințele internaționale care cresc sensibil an de an, chiar de la o competiție la alta pe timpul aceluiași an, s-a apreciat că ritmurile dezvoltării tehnice și organizatorice, inclusiv în domeniul pregătirii campionatelor, sint prea lente, nu satisfac necesitățile evoluției.Au fost astfel criticate cu severitate rămînerile în urmă în privința însușirii exercițiilor impuse, deficiență cu caracter general, avînd implicații foarte serioase dacă ne gin- dim că valabilitatea acestor exerciții se extinde pînă in anul olimpic 1980. Pornind de la considerentul că grupul de exerciții impuse înseamnă jumătate din valoarea notărilor la campionatele mondiale și turneul olimpic — fiind în fond determinante in lupta pentru cucerirea diferitelor trofee — încă din ianuarie trecut, la consfătuirea pe țară a antrenorilor, fusese explicat teoretic și practic fiecare element, mai mult, antrenorii fuseseră supuși unui examen individual de însușire a exercițiilor impuse la cele patru aparate. Ce s-a constatat la campionatele naționale din decembrie, deci după aproape un an ? Marea majoritate a concurentelor s-au dovedit slab pregătite la „impuse", notele au fost mult mai mici decît la „libere", influențînd decisiv clasamentele pe echipe și cele individuale.Din consultarea specialiștilor pre-

zenți la Deva se desprinde și părerea după care însuși numărul de echipe înscrise a scăzut (de la 12 în 1977 la numai 5 în 1978 !) din pricina superficialității cu care conducerile de unități și antrenorii au abordat însușirea exercițiilor impuse, la urma urmei, din teama de a se vedea confruntată o activitate slabă cu notele de la „impuse". Este aici cazul să punem întrebarea : pentru ce n-au prezentat echipe la aceste campionate Farul, Petrolul, C.S.M. Cluj-Napoca, cele două unități sportive școlare din București și cea din Galați, ea și

Desfășurarea campionatelor a determinat plenara menționată să a- tragă atenția, cu cea mai mare seriozitate, asupra tendinței de șablonizare a exercițiilor liber alese la cele patru aparate, asupra lipsei de străduință a colectivelor tehnice de a imagina elemente originale și de a promova pe cele cu grad de dificultate maximă, așa cum sînt prevăzute in cadrul internațional de punctaj in vigoare. Prin comparație cu cele văzute de telespectatori din transmisia selectivă de la recenta „Cupă mondială" (competiție care nu deține
Însemnărî pe marginea campionatelor naționale 

și a plenarei Comitetului federal de gimnastică

atitea altele care primesc subvenții din partea F.R.G. ?în legătură cu problema pe care o discutăm, una dintre antrenoarele federale explica un aspect de cea mai mare importanță : Exercițiile impuse aruncă o lumină și cu privire la natura selecției în cadrul centrelor. Spre deosebire de exercițiile liber alese, care favorizează unele aptitudini specifice, dar șl ascund destule defecte, cele „impuse" probează calitățile de ansamblu ale sportivei. De aceea, selecția sportivelor pe diferitele trepte e bine să aibă în vedere felul în care se răspunde la cerințele „impuselor", de aceea, în perspectiva anului 1980, ar fi utilă și introducerea exercițiilor impuse ia categoriile mai mici de clasificare și vîrstă.Pentru înlăturarea hotărîtă și rapidă a neajunsurilor semnalate în acest domeniu, în planul de măsun adoptat de plenara Comitetului F.R.G. se prevede concret o reveri- ficare generală, în luna februarie 1978, a însușirii exercițiilor impuse. Toate unitățile subvenționate de federație sînt obligate să prezinte echipe cwnplete la acest concurs de control, echipe alcătuite exclusiv din sportive cu vîrstă de participare teoretică la campionatele mondiale (octombrie 1978) și turneul olimpic (1980), Nota 9, la fiecare aparat, va fi norma minimă de control acceptată. Se înțelege că în direcția îndeplinirii riguroase a acestui punct de bază din planul de măsuri sînt datoare să acționeze de îndată conducerile centrelor, întregul corp tehnic, antrenori, medici și ceilalți specialiști.

totuși importanța campionatelor mondiale), trebuie să spunem că la Deva nici o concurentă n-a executat cîteva elemente de dificultate maximă (de exemplu, dublu salt în echer — la sol ; Tsukahara „întins cu întoarcere" — la sărituri și altele). Aceasta duce la concluzia că antrenorii, colectivele tehnice trebuie să-și intensifice eforturile in special cu privire la a- crobatică, să lucreze asiduu pentru Însușirea perfectă a elementelor de bază ale tehnicii acrobatice, să pună la punct elemente originale, dificile, pe măsura reputației, tocmai intr-o asemenea direcție, a școlii românești de gimnastică feminină.Ca măsură concretă, stimulatorie, planul include, in luna martie 1978, un concurs de control, obligatoriu pentru centrele amintite mai sus, destinat exclusiv verificării stadiului atins de exercițiile liber alese, de elementele originale și cu grad de dificultate maximă.Firește, problematica gimnasticii feminine, cu multe soluții preconizate în planul de măsuri, include alte numeroase aspecte tehnice, competl- ționale, de organizare a centrelor pentru performantă și de dezvpltare de masă, care nu pot fi discutate intr-un singur articol. Ne vom opri, totuși, foarte pe scurt, asupra arbitrajului, pentru că acesta influențează simțitor evoluția tehnică, are influență și asupra concepției după care campionatele noastre naționale trebuie să însemne și să aibă valoarea marii competiții internaționale, în conformitate cu principiile pentru a căror promovare consecventă se pronunță gimnastica noastră, plenara a decis ca la viitoarele ediții să ofi-

cieze brigăzi de arbitraj „neutre", iar notele arbitrilor să fie cunoscute public imediat după fiecare exercițiu. Se înțelege că aceste decizii sint pătrunse de spiritul corectitudinii sportive. Cer de asemenea o subliniere preocupările din plan pentru mai buna calificare tehnică a corpului de arbitri, ca și măsurile pentru alegerea și specializarea unor șefi de brigăzi. Totuși, sugerăm conducerii federației și colegiului de arbitri să pună hotărît ordine deplină, nu numai la campionatele naționale, ci la orice concurs oficial, în privința așezării arbitrilor la diferitele aparate, circulației antrenorilor în perimetrul de întreceri, relațiilor dintre antrenori și arbitri pe timpul concursului, ca și cu privire la respectarea integrală a condițiilor de întrecere internațională (în mod cu totul neregulamentar, de exemplu, s-au folosit din nou saltele în cadrul exercițiilor la „sol", ca și cînd am fi avut de-a face cu un simplu concurs demonstrativ); Dezordinea din perimetrul de întreceri — dezordine care, deschis vorbind, facilitează și manevre de culise — nu are ce căuta, trebuie înlăturată cu desăvîrșire din orice sală de concurs din țara noastră.Remarcînd încă o dată marile merite ale gimnasticii noastre, reliefate atit de puternic și la recentele campionate naționale, să privim cu încredere viitorul ei. Spiritul critic și autocritic în care s-a analizat activitatea rodnică a federației și a numeroaselor centre, activitatea unui larg și entuziast corp de tehnicieni — dezvăluindu-se neajunsurile și con- centrindu-se eforturi concrete tocmai în direcția înlăturării lor — reprezintă un element de garanție pentru alte viitoare succese ale gimnasticii feminine românești.

Cronica zileiO donație de cărți și aparatură de cercetare din partea Institutului de lingvistică germană din Mannheim, R.F.G., a fost făcută, marți, in Capitală, catedrei de limbă și literatură germană a Facultății de limbi străine din cadrul Universității București. Donația se înscrie în cadrul relațiilor de colaborare științifică și schimburilor universitare reciproce în scopul mai bunei cunoașteri a limbii și literaturii celor două țări. La festivitate au participat Dumitru Chițoran, prorector din București, alte cercetători. Au fost Alken, ambasadorul rești, și membri ai
★în cadrul tradiționalei sale manifestări lunare „Rotonda 13", Muzeul literaturii române din Capitală a organizat, marți, o seară omagială dedicată academicianului Zaharia Stancu, scriitor de la a cărui naștere se Împlinesc trei sferturi de veac. Cuvintul de deschidere a manifestării a fost rostit de acad. Șerban Cio- culescu. Despre personalitatea marcantă a prozatorului, relevind rolul său în literatura română contemporană, au vorbit: acad. Jebeleanu, Aurel Baranga, Boureanu, George Ivașcu și Radu Popescu. în încheiere au fost audiate înregistrări ale vocii scriitorului păstrate în fonoteca de aur a Radioteleviziunii române.

la Universitatea cadre didactice, prezenți Richard R.F.G. la Bucu- ambasadei.

Eugen Radu

Concurs de scenarii de filmSub genericul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea al coși ci-României", Comitetul Central Uniunii Tineretului Comunist în laborare cu Consiliul Culturii Educației Socialiste și Asociația neaștilor din România, organizează, in perioada 15 decembrie 1977 — 15 mai 1978, un concurs de scenarii pentru filme de tineret. Scopul acestuia este realizarea unor creații cinematografice — artistice și documentare — cu un bogat conținut educativ, inspirate din munca și viața tineretului din unitățile economice, de pe șantierele de muncă patriotică, din facultăți și școli.La concurs pot participa scriitori, scenariști, ziariști, indeosebi tineri, membri și nemembri ai Asociației cineaștilor, muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți.Un juriu format din cineaști, critici <de film,' 'tlrteri de diferite profesii, din reprezentanți ai C.C. al U.T.C. și' C.C/E.S7 va selecționa scenariile, urmînd ca cele premiate să fie incluse în planurile de producție ale caselor de filme și al Studioului Alexandru Sahia".

Pravăț, Vale a ce co- ______  __ ... _______ ... Balcanilor. în repetate rinduri, privirea vizitatorului este atrasă de cite un obelisc care evocă momente de deosebită însemnătate din istoria Bulgariei. Pe inscripțiile dăltuite în piatră se pot descifra nume ale luptătorilor din vestitul detașament „Ceavdar", care în anii celui de-al doilea război mondial a desfășurat ample acțiuni în această regiune, provocînd derută in rindul trupelor hitleriste. Drumul străbate apoi trecătoarea Vitinea, loc devenit celebru datorită luptelor desfășurate aici impotriva cotropitorilor. De pe colinele înconjurătoare, care slujeau ca loc de adăpost, partizanii s-au revărsat în șuvoi neîntrerupt, distrugînd coloanele dușmane.Nenumărate momente de eroism din istoria țării se leagă și de numele comunei Pravăț. Mulți dintre luptătorii ce formau cetele lui Hristo BoteV și Filip Totio, în anii grei ai luptei tru cucerirea dependentei, originari din s-au format comitete revoluționare, care mai tîrziu au constituit o puternică organizație a partidului comunist. La Pravăț s-a născut și activat o perioadă tovarășul Todor Jivkov, care avea să devină, în anii războiului, comandant al unităților de partizani din regiunea Sofia.Comuna Pravăț este situată în- tr-o vale înconjurată din toate părțile de dealuri. Colinele înverzite conturează un fel de căldare uriașă, a cărei culoare se schimbă de ia un anotimp. la altul — verdele se transformă, pe alocuri, in galben, pentru ca din nou să devină predominant, iar toamna tir- ziu livezile și pădurile oferă un tablou multicolor de o neasemuită frumusețe. Comuna are 7 000 de locuitori, grupați în șase sate. Sătenii mai în vîrstă își amintesc cu amărăciune de viața grea pe cate au dus-o generații după generații în timpul exploatării burghezo- moșierești. Dar toate acestea au devenit de mult doar amintiri...împreună cu intreaga țară, comuna Pravăț a cunoscut mari schimbări înnoitoare in anii puterii populare. Dacă ar trebui definit doar in cîteva cuvinte în ce au constat transformările intervenite la Pravăț in cele peste trei decenii, atunci aceste cuvinte ar trebui să fie : o uzină, o agricultură modernă, locuințe noi. Sint elementele ce definesc profilul nou, socialist, al comunei.Mica gospodărie agricolă, înființată prin asocierea țăranilor săraci în primii ani de la eliberare, a cunoscut o continuă evoluție, devenind cu timpul un mare și bogat complex agroindustrial, specializat

De la Sofia spre comuna șoseaua străbate frumoasa Sofiei, cu așezări pitorești, boară lin de pe versanții
la Pravățdin urmă au fost construite un baraj și un iac de acumulare, care permit irigarea unei suprafețe de 800 hectare. în fermele zootehnice, toate lucrările de îngrijire, hrănire, alimentare cu apă, curățenie, muls sînt mecanizate, ceea ce ușurează mult munca fizică. Dimităr Nai- denov, secretarul comitetului comunal de partid, arată că eforturile depuse de pravățeni sînt răsplătite din plin de producțiile mari obținute. S-a ajuns la o producție medie de 4 800 litri lapte pe cap de vacă, cu un procent de grăsime de 3,9 grade. Unele vaci dau o producție anuală record de 9 000 litri.Atenția agronomilor care lucrează aici este îndreptată de mai mult timp spre a asigura sectorului zootehnic furaje din abundență, cu calități nutritive deosebite. Astfel, s-a realizat o încrucișare de ridichi cu varză, care rezistă la o temperatură de minus 19 grade_ și se cultivă din doi

Note de călătoriepen-in- ----- ----- —.erauPravăț. Tot aici

FaredinBOX : Simion Cuțov — Hajnal și Dinu 
în programul galei de selecție a echipei naționalePe ringul de la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, amatorii de box vor putea urmări marți, 20 decembrie, de la ora 18,30, o interesantă reuniune de selecție a reprezentativei noastre, care, cu începere de la 7 ianuarie, va întreprinde un turneu de trei meciuri în S.U.A. In fruntea programului acestor reuniuni se situează meciurile : Carol Hajnal

(ușoară) ; Dinu Faredin (cocoș) ;Dumitru Cipe-
— Simion Cuțov Teodor — IbraimIon Miron — Ion Mocanu (mijlocie mică) ; Niță Robure (muscă) și Gheorghe Ciochină — Viorel Ioana (pană). La categoria grea, medaliatul olimpic Mircea Simon va susține o partidă demonstrativă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în runda a 8-a a campionatului masculin republican de șah ce se desfășoară la Sibiu, Ciocîltea a cîștigat la Georgescu, in timp ce partidele Gheorghiu — Voiculescu, Mititeii! — Ungureanu, Biriescu — Șubă, Ghițescu — Urzică și Ghindă — Pavlov s-au încheiat remiză. în clasament conduce Emil Ungureanu, cu 5,5 puncte, urmat de Gheorghiu, Biriescu și Radovici cu cite 5 puncte, Șubă și Ghițescu — 4,5 puncte.

Gheorghe Oczelak, Costel Cernat și Dan Niculescu.

Valeriii MIRONESCU
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O nouă tragere
excepțională

LOTO

Luna cadourilor

tradiție, cadourilor.în magazinele sătești

• Orașul iugoslav Skoplie va găzdui, incepind de vineri, întrecerile Balcaniadei masculine de baschet. La actuala ediție a turneului și-au anunțat participarea echipele României, Bulgariei, Greciei, Turciei și Iugoslaviei.In vederea acestei competiții, baschetbaliștii români își continuă pregătirile. Din lotul selecționabililor fac parte, printre alții, Vasile Popa,

• Campionatul masculin de baschet al Asiei a fost cîștigat de selecționata R.P. Chineze. In ultimul meci al turneului final, disputat la Kuala Lumpur, baschetbaliștii din R.P. Chineză au învins cu scorul de 61—58 (34—32) formația Coreii de sud. In partida pentru locul trei, echipa Japoniei a întrecut cu 85—71 (40—34) formația Malayeziei.La întreceri au participat 14 echipe.• Cea de-a 8-a partidă a meciului dintre marii maeștri V. Korci- noi și B. Spasski, care își dispută la Belgrad finala turneului candidaților la titlul mondial primului jucător, Scorul este acum rea lui Korcinoi.
de in de șah, a revenit66 de mutări.6—2 în favoa-

La 20 decembrie 1977 se organizează o nouă tragere excepțională Loto.Bogata listă de cîștiguri oferite de această tragere cuprinde : autoturisme „Dacia 1300", excursii în R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, precum și bilete de tratament la Băile Felix. De asemenea, se acordă cîștiguri în bani de valoare fixă — 50 000, 25 000, 10 000 lei etc. și de valoare variabilă.La cele 5 extrageri, zate în 2 faze, se tal 42 de numere, atribuie pe 13 poate cîștiga și cu cele 24 ale fazei I ale fazei a Il-a.Participarea se face pe bilete de 5 și 15 lei varianta simplă, care poate fi achitată integral sau la valoare de cizăm că numai lei au drept de toate extragerile.Vînzarea biletelor : pînă luni 19 decembrie a.c.Agențiile Loto Pronosport oferă participanților care doresc să afle și alte amănunte prospecte ale acestei trageri.

reparti- extrag in to- Ciștigurile se categorii. Se 3 numere din și din cele 18
un sfert. Pre- biletele de 15 participare la

decembrie este în toată țara, magazinele cooperativelor de consum au pregătit un sortiment variat de articole. Pentru cei mici, raioanele de specialitate s-au aprovizionat cu jucării, precum și cu o gamă bogată de articole de îmbrăcăminte — tricotaje, costumașe, bluze, rochițe, paltonașe, fulare,căciulite ș.a.Cadouri plăcute pentru școlari sînt și cărțile din colecțiile „Prima mea bibliotecă", „Povești nemuritoare", „Biblioteca școlarului", pe care părinții le pot cumpăra din librăriile cooperației de consum, împreună cu tradiționalele podoabe pentru pomul de iarnă.în magazinele universale, super- coopuri și supermagazine s-au pus in vinzare modele noi de confecții de sezon pentru femei și bărbați.

La rîndul lor, raioanele de galanterie și marochinărie prezintă atrăgătoare tricotaje, baticuri, fulare, cravate, cămăși, lenjerie fină, ciorapi, umbrele, poșete, cordoane, mânuși etc., obiecte care pot constitui cadouri utile și plăcute.Pentru a răspunde celor mai diverse preferințe, magazinele cooperativelor de consum oferă o mare varietate de produse tice și de parfumerie, stofe primeuri, încălțăminte de felurite articole de menaj.Un dar prețios in orice poate fi și un televizor, un de radio, un aspirator de praf sau o mașină de cusut, obiecte de folosință îndelungată care se pot procura și cu plata în rate.în fotografie : aspect din super- coopul de la Orăștie, județul Hunedoara.

cosme- și im- sezon,cămin aparat

• „UN CERTIFICAT 
DE SĂNĂTATE" AL ME- 
DITERANEI a fost realizat de cunoscutul explorator Jacques Yves Cousteau. „Certificatul" arată că „Medi.terana este bolnavă, avînd probleme de care trebuie să ne ocupăm" — a declarat Cousteau. Cele 135 de sondaje — măsurători realizate pe parcursul a cinci luni — au permis obținerea, pentru prima oară, a unei viziuni de ansamblu asupra bazinului me- diteraneean. Analizele făcute au dus la constatarea unor „poluări cvasidefinitive" — cu deșeuri metalice (mercur, crom, cupru), uleiuri, detergenți, precum și cu reziduuri atomice. „Ar trebui un milion de ani pentru a se înlătura, pe căi naturale, plutoni ul existent". Cousteau propune declanșarea unui război împotriva poluării

Mediteranei, lansînd o adevărată chemare la luptă opiniei publice internaționale.
• RINICHI ARTIFI

CIAL, LA PURTĂTOR. Rinichiul artificial — aparat salvator pentru mulți suferinzi — prezintă dezavantajul că, din cauza volumului său și a alcătuirii complicate, poate fi instalat numai în anumite unități spitalicești. Pentru a înlătura aceste inconveniente, inventatorul său, profesorul de origine olandeză Willem J. Kolff, de la Universitatea Utah din S.U.A., a realizat, după îndelungi studii și încercări, un nou aparat, „rinichiul mobil". Greu de numai trei kg, el poate fi purtat lesne de către bolnav, cu ajutorul unor curele. Pentru e- liminarea compușilor toxici din singe, pacientul trebuie să' și-l atașeze de trei ori pe săptămî-

nă cîte cinci ore. De-abia ieșit din faza de prototip, mini-rini- chiul artificial este, desigur, încă foarte scump.
• INCULPATUL 

DIN... SCUTECE. Nicl împlinise patru săptămîni de la naștere, cînd unul din cei mai tineri cetățeni ai localității Neufahn (Bavaria) a primit din partea fiscului o somație de plată de 17 000 mărci pentru... impozite neachitate I Mai mult, executorul judecătoresc s-a prezentat, după cîteva zile, pentru a-i pune sechestru pe bunuri... Și, cum familia a opus rezistență, „contenciosul" a a- juns la tribunal, unde s-a constatat inocența inculpatului. Toată povestea a pornit de la un funcționar al municipalității respective, care, solicitat să dea adresa unui comerciant din localitate, a încurcat... datele.

• 26 DE ZILE SUB 
APĂ. Patru acvanauți japonezi au încheiat luni prima experiență. in cadrul căreia au trăit și acționat, timp de 26 de zile, in condiții asemănătoare celor existente la 200 metri adîn- cime sub apă. Experimentul — primul de acest gen în Japonia — a fost executat sub îndrumarea Centrului pentru știință și tehnologie maritimă și a avut ca scop efectuarea de cercetări privind efectele fiziologice și psihologice ale vieții și activității umane la mare adincime. Japonia acordă o atenție deosebită acestor cercetări, care vizează programele viitoare de valorificare a resurselor întinsului său platou continental.

• FAUNĂ ÎN PERI
COL. Datorită braconajului, 30 de specii de păsări se află în curs de dispariție în Indonezia. Printre acestea se numără pasărea paradisului, vulturul alb, bitlanul negru etc.

• LADY CLEMEN
TINE CHURCHILL, s°*ia fostului prim-ministru al Marii Britanii, Winston Churchill, a încetat din viață în vîrstă de 93 de ani. Fiica unui ofițer de cavalerie, s-a căsătorit de tînă- ră cu viitorul om de stat, căsnicia lor durînd 56 de ani. „In ultimii ani ai vieții — transmite agenția France Presse — a întâmpinat greutăți financiare. Nedispunînd de avere persona

în doi ani. Se asigură astfel o hrană compusă din masă verde foarte bogată în vitamine.Odată cu sporirea producției animaliere, au sporit mult și veniturile țărănimii. Mecanizarea lucrărilor din sectorul zootehnic a făcut posibil ca o parte din locuitorii treacă și să lucreze sectoare de producție.uzina de aparate de măsură și control din localitate lucrează 700 de oameni, urmînd ca în 1980 numărul lor să ajungă la 1 000. Sporirea producției agricole an de an, veniturile mari obținute de locuitorii satelor au dus la dezvoltarea comunei în general, la crearea unor condiții tot mai bune de viață. Casele spațioase, frumos mobilate fac astăzi parte integrantă din noul peisaj de la Pravăț.Cîmpia pe care se află comuna Pravăț se numea în trecut Jleba, ceea ce înseamnă cuib. într-adevăr, cimpia seamănă foarte mult cu un cuib verde, primitor. O cîmpie caldă și plăcută, dar care în trecut nu asigura decît o mică parte din hrana locuitorilor ei. Astăzi, aici înflorește o viață nouă pentru acești oameni ai munților — sociabili, veseli, harnici. Tinerii din Pravăț, care în decursul anilor s-au îndreptat spre orașe pentru a lucra în uzine în număr lor natal, ce în ce creație.Pentru că Pravățul are frumoase perspective de dezvoltare. în următorii ani, gospodarii comunei și-au propus să dezvolte în continuare sectoarele de producție a- grlcolă și industrială, să obțină producții și venituri tot mai mari. Concomitent, peisajul comunei se va îmbogăți cu încă o casă de cultură, cu două școli, un liceu cu 32 de săli de. clasă și .internat, precum și alte social-cul- -------- ----- —------„ --- 1 preocupările și realizările ‘ tuturor celor ce trăiesc și muncesc aici la Pravăț, localitate ce înflorește odată cu întreaga țară.

satelor să în alteNumai la

și pe șantiere, se întorc tot mai mare la „cuibul" aici existind condiții din mai bune de muncă și

în creșterea animalelor pentru lapte obiective economice și soci și came. Din-cele 2 500 bovine/-800-■ țurUle/'SîHt doar cîteva dinsînt vaci cu lapte. Anual, autocisternele transportă din Pravăț 3 500 000 litri de lapte. De asemenea, complexul furnizează 300 tone de carne. Majoritatea pămintului este folosit pentru asigurarea furajelor necesare animalelor. în anii Florea CEAUȘESCU

„L'EXPRESS"

Imperativul unor măsuri urgente 
de economisire a energiei

Lumea va avea de 
făcut față unei penurii 
a petrolului cu mult 
înainte decît ar putea 
crede, probabil înainte 
de 1990, scrie săptămî- 
nalul francez „L’EX- PRESS" reproducînd a- 
firmațiile profesorului 
Carroll Wilson, de la 
Massachusetts Institute 
of Technology (M.I.T.). 
Această opinie consti
tuie, continuă revista, 
un punct de vedere îm
părtășit de cea mai 
mare parte a experților 
în probleme energetice.

Nici centralele nucle
are nu vor putea umple 
intru totul „golul" lăsat 
de petrol, tn 1985, de 
pildă, producția elec- 
tronucleară a Franței va 
fi cu aproximativ 10 
milioane tep (tone echi
valent petrol) inferioa
ră prevederilor inițiale. 
In legătură cu aceasta, 
experții canadieni apre
ciază la 3 milioane tone 
cerințele mondiale de 
uraniu pînă în anul 
2000. Or, rezervele iden
tificate pînă în pre
zent și exploatabile la 
prețul, considerat de pe 
acum ridicat, de 50 do
lari livra nu depășesc 2 
milioane tone.

tn încercarea de a 
depăși impasul energe
tic, lumea este con- 
strînsă să facă apel la 
o resursă oarecum ui
tată : cărbunele. Re
zervele sint considera
bile, aproximativ 10 000 
miliarde tone. Dar, la 
prețul actual al energiei 
și cu tehnicile existente, 
doar o mică parte este 
considerată exploatabilă 
— 640 miliarde tone. 
Totuși, aceasta repre
zintă echivalentul ter
mic a peste 400 miliar
de tone petrol — un util 
balon de oxigen pentru 
o lume însetată de e- 
nergie.

In 1900, consumul 
mondial de energie nu 
depășea 500 milioane 
tep. In 1950, el a atins 
1,7 miliarde tep. Nivelul 
a ajuns, în 1974, la 5,8 
miliarde tep. La sfirși- 
tul mileniului, cererea 
mondială ar urma să 
oscileze între 15 și 18 
miliarde tep.

Considerind că vor fi 
depășite toate obstaco
lele politice, ecologice, 
financiare, că se va 
combina dezvoltarea 
maximă a tuturor re
surselor de energie și

chiar in ipoteza unei 
plafonări la 3 la sută a 
creșterii economice mon
diale, nu s-ar putea evi
ta, incepind cu 1985, în
registrarea unui deficit 
global energetic de or
dinul a 5—8 la sută din 
totalul cererii mondiale. 
Țările cele mai afectate 
vor fi, fără îndoială, a- 
celea lipsite de resurse 
proprii — statele Eu
ropei occidentale și Ja
ponia, de pildă — 
dar mai ales cele în 
curs de dezvoltare care 
nu posedă nici petrol și 
nici mijloace financiare 
pentru procurarea lui.

Pentru evitarea unei 
asemenea situații nu 
există decît un singur 
remediu : unirea tutu
ror eforturilor pentru 
mobilizarea la timp a 
resurselor disponibile, 
pentru angajarea in
tr-un serios efort de e- 
conomisire, pentru tran
ziția accelerată spre 
utilizarea unor noi sur
se de energie. Sau, cum 
ar spune profesorul Car
roll Wilson : „să repa
răm acoperișul, dar, in 
același timp, să con
struim o nouă casă" — 
încheie „L’Express".

lă, șl avînd o pensie de mai puțin de 16 lire pe săptămînă, a fost nevoită să vîndă cîteva din tablourile soțului său".
• ERADICAREA VA

RIOLEI. Cea mai gravă formă de vărsat, „variola major", a fost eradicată pe scară internațională, informează Organizația Mondială a Sănătății. In ultimul timp. în Bangladesh, unde se înregistraseră ultimele cazuri, nu a mai fost constatată nici o îmbolnăvire. Campania mondială- lansată de O.M.S. de combatere a vărsatului a intrat astfel în ultimul său stadiu. Forme mai puțin grave de vărsat, „variola minor", se mai manifestă sporadic în unele regiuni din Africa Orientală. Vaccinarea impotriva variolei va fi suspendată numai atunci cînd va fi eradicată orice formă de vărsat în întreaga lume. Potrivit părerii O.M.S., aceasta va fi

posibil în cazul în care timp de doi ani nu se va mai înregistra în lume nici un caz de îmbolnăvire.
• NEUTRONII ELI

MINĂ „ÎMBĂTRÎNIREA" 
METALULUI. O metodă de călire a oțelului care elimină unul dintre cele mai mari neajunsuri ale metalelor — pierderea rezistenței sau așa-numi- ta „îmbătrînire" — a fost elaborată de Institutul central de cercetări științifice pentru siderurgie din U.R.S.S. După cum se știe, „îmbătrînirea" metalului se produce din cauza epuizării treptate a carbonului din structura intimă a oțelului. Oamenii de știință sovietici au stabilit că oțelul călit își păstrează mult timp rezistența dacă este iradiat cu particule cu mari energii : electroni, neutroni sau particule gama, tratament care

împiedică eliminarea, carbonului. Descoperirea va permite să se realizeze aliaje noi — care își păstrează timp îndelungat proprietățile — și implicit prelungirea considerabilă a duratei de funcționare a diferitelor mașini.
• TRENURI SUSPEN

DATE. La Erlangen, în apropiere de Niirnberg, R.F.G., se află în probe un monorai (tren care merge pe o singură linie) — destinat să asigure transportul de călători suburban. Acest tren, suspendat la o înălțime de 7 metri de la suprafața solului, circulă cu mare viteză, fără să provoace aproape deloc zgomot. Asemenea mijloace de locomoție vor cunoaște o răspîn- dire tot mai largă în R.F.G., urmînd să fie folosite în zonele urbane care nu dispun de metro.
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RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

0 analiză proWă a tendințelor 
Wamentaie ale epocii contemporane, 
on Îndreptar prețios pentru activitatea 

României socialiste pe plan international
Evenimentele din ultimii ani au confirmat pe deplin 

aprecierile și orientările Congresului al XI-lea cu privire 
la situația internațională, la activitatea externă a parti
dului și statului nostru. Afirmăm de la înalta tribună a 
Conferinței Naționale hotărîrea fermă a României so
cialiste de a contribui și în viitor la întărirea colabo
rării și solidarității cu toate forțele progresiste, cu toate 
popoarele lumii, de a contribui neabătut la politica de 
pace, la crearea unei lumi mai drepte și mai bune, la 
instaurarea păcii pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

In interesul asigurării continuității procesului 
de destindere in Europa

Țara noastră a prezentat un important document la reuniunea 
de la BelgradBELGRAD 13. — Trimisul special Agerpres transmite : Activitatea organului de lucru privind „Urmările conferinței pentru securitate și cooperare în Europa** a intrat de cîteva zile într-o nouă fază, aceea a prezentării și discutării de propuneri concrete. în ședințele de săptămîna trecută, delegația Danemarcei a prezentat un document de lucru cuprin- zind propunerile, sale în legătură eu modalitățile de pregătire și ținere a celei de-a doua reuniuni a reprezentanților țărilor participante la conferință. De asemenea, delegația Spaniei a prezentat oficial candidatura Madridului ca loc de ținere a viitoarei reuniuni.în ședința de marți după-amiazâ, șeful delegației rompne, ambasadorul Valentin Lipatti, a prezentat, sub forma unui document de lucru, propunerea delegației române destinată să facă parte din documentul final al actualei reuniuni.O primă prevedere din documentul românesc se referă la necesitatea continuării procesului ‘multilateral de cooperare și are in vedere convocarea de noi intilniri ale reprezentanților țărilor participante la intervale de timp aproximativ egale.Un capitol special este consacrat problemei creării de grupe de ex-

perți, ale căror reuniuni vor trata subiecte de interes comun și vor formula recomandări în probleme ce vor constitui obiectul mandatului lor. Rapoartele respective vor fi transmise imediat guvernelor țărilor participante, pentru studiu și eventual pentru punerea lor în aplicare, în prealabil, aceste rapoarte vor fi examinate în cadrul reuniunilor periodice ale reprezentanților țărilor semnatare ale Actului final.Un alt capitol din documentul prezentat de delegația română pune în evidență importanța acordată dc țările participante contribuției C.E.E./ O.N.U. și U.N.E.S.C.O. la punerea în aplicare a unora din dispozițiile Actului final și din dispozițiile documentului final al reuniunii de la Belgrad și, totodată, subliniază că statele participante trebuie să participe, în condiții de deplină egalitate, Ia întreaga activitate a acestor organisme, la toate fazele de inițiere, elaborare și aplicare a unor proiecte de cooperare paneuropeană. Pornind tot de la prevederile Actului final, in propunerea românească se arată că întîlnirile viitoare ale delegațiilor țărilor participante vor examina, de asemenea, posibilitatea ținerii unei noi conferințe pentru securitate și cooperare in Europa.
Națiunile Unite se pronunță pentru înfăptuirea 
dezarmării și utilizarea resurselor astfel eliberate 

in folosul dezvoftării

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST RONAN 
IN FINLANDAHELSINKI 13 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflată in Finlanda, a avut convorbiri la C.C. al Partidului Comunist Finlandez. Au participat Aarne Saarinen, președintele P.C.F., Viile Pessi, președinte de onoare al partidului, Erkki Rautee și Oiva Lehto, membri ai Biroului Politic, Olavi Poikolai- nen, secretar al C.C. al P.C.F., șeful secției relații externe.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro- mân, s-a transmis tovarășului Aarne Saarinen, ca și întregii conduceri a P.C. Finlandez, un salut și cele mai bune urări de succese în activitatea P.C.F., în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului finlandez, pentru libertate, democrație, pace și progres social. La rîndul său, mulțumind pentru mesaj, tovarășul Aarne Saarinen a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros și urări de noi succese partidului și poporului român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă tovărășească, s-a făcut o informare reciprocă privind activitatea și preocupările celor două partide și s-a efectuat un schimb de vederi asupra unor probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești.
★Delegația P.C.R. s-a Intîlnit, de asemenea, cu Arvo Aalto, secțetar general al P.C. Finlandez, ministrul muncii, precum și cu ceilalți miniștri ai Uniunii Democratice a Poporului Finlandez, membri ai guvernului.
★Totodată, delegația P.C.R. s-a în- tîlnit cu Ulf Sundqvist, secretar general al Partidului Social-Democrat din Finlanda, și Pentti Vaanen, șeful secției relații externe.în timpul întîlnirii, desfășurată în- tr-o atmosferă prietenească, s-a subliniat evoluția ascendentă a bunelor relații dintre P.C.R. și P.S.D. din Finlanda, dorința de dezvoltare a lor în continuare și s-a procedat *•! un schimb de păreri într-o serie probleme ale situației internaționa. actuale și alte probleme de interes- reciproc.

PLENARĂ A C. C. AL P. C. U. S.MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 decembrie a avut loc plenara C.C. al P.C.U.S., în cadrul căreia au fost prezentate rapoartele cu privire la planul de stat de dezvoltare economică și socială a U.R.S.S. pe 1978 și cu privire la bugetul de stat pe 1978 și executarea bugetului de stat pe 1976.

La plenară, Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a rostit o cuvîn- tare.în problemele dezbătute, informează agenția T.A.S.S., au fost adoptate hotărîri corespunzătoare.în cadrul cuprinzătoarei dezbateri desfășurate în amplul forum al Conferinței Naționale cu privire la realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului Partidului Comunist Român, la sarcinile de viitor pentru progresul accelerat al operei de construcție socialistă, o deosebită atenție s-a acordat activității internaționale a României socialiste, politicii ei consecvente de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii — în aceasta reliefîn- du-se odată mai mult îmbinarea armonioasă, legătura strinsă, organică dintre politica internă și cea externă a partidului și statului nostru, în acest sens, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin analiza profundă și cuprinzătoare, în spiritul materialismului dialectic și istoric, a realităților vieții internaționale, a tendințelor fundamentale în dezvoltarea societății contemporane, prin afirmarea pozițiilor de principiu ale României în probleme cardinale ce preocupă întreaga omenire, se înscrie ca un document de excepțională însemnătate atit pe plan național, cit și internațional.Această analiză pune pregnant în evidență justețea tezelor și orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, pe care Raportul le îmbogățește și dezvoltă creator, în lumina schimbărilor petrecute în lume, deschizind noi perspective participării dinamice, constructive a României la lupta pentru soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității. Exemplu de rigurozitate științifică și înaltă ținută principială, Raportul poartă pecetea puternică a personalității secretarului general al partidului nostru, atit de expresiv demonstrată prin capacitatea de a pătrunde sensul profund al proceselor și tendințelor ce se manifestă în lumea de azi, de a sesiza cerințele noi ale realităților internaționale in dinamica lor, prin spiritul novator, realismul și claritatea concluziilor practice privind căile de acțiune pentru înfăptuirea țelurilor nobile ale păcii și progresului pe planeta noas-Așa se explică ampla rezonanță internațională pe care au avut-o aprecierile cuprinse in Raport, concluziile generale desprinse din cintăn- rea mutațiilor produse în raportul de forțe. Ceea ce s-a impus atenției generale este clarviziunea și optimismul revoluționar ce se degajă din această analiză. Desigur, este o realitate că evoluția vieții internaționale nu e cîtuși de puțin liniștitoare ; este un merit al partidului nostru, al secretarului său general de a dezvălui cu spirit de răspundere această realitate, indemnînd la vigilența necesară în fața pericolelor pe care le generează ascuțirea contradicțiilor ce se manifestă tot mai evident in lumea contemporană, în condițiile prelungirii crizei economice mondiale, ale intensificării luptei pentru o nouă reîmpărțire a lumii, a zonelor de influență, pentru reciști- garea de noi poziții de către diferite state și grupări de state. _ Imperativul momentului actual îl constituie de aceea oprirea unui a- semenea curs primejdios al e- venimentelor, care poate conduce spre prăpastia războiului. Există posibilitatea reală, certă de a se îndeplini acest comandament suprem pentru destinele umanității. Și aceasta constă în întărirea solidarității și conlucrării tuturor forțelor înaintate, a tuturor popoarelor. Este profund mobilizatoare în acest sens concluzia analizei cuprinse în Raport in sensul că „stă în puterea forțelor progresiste, antiimperialiste, a popoarelor, să oprească cursul periculos al evenimentelor, să orienteze evoluția vieții internaționale într-o direcție nouă, să-și asume răspunderea istorică de a asigura mersul înainte al omenirii pe calea progresului și civilizației, pacea și securitatea tuturor națiunilor lumii".în această lumină apare și mai pregnant în relief consecvența cu care a acționat și acționează partidul și statul pe arena mondială pentru extinderea relațiilor cu toate țările și popoarele lumii, pentru adîn- cirea înțelegerii și consolidarea destinderii internaționale.Tabloul bogat, multilateral al dezvoltării puternice a legăturilor de

prietenie și conlucrare strinsă ale României cu toate țările socialiste, a colaborării și solidarității cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, a raporturilor cu toate statele lumii, indiferent de orânduire socială, multiplele contacte la cel mai înalt nivel, declarațiile solemne comune, numeroasele acorduri și înțelegeri încheiate, amplificarea neîntreruptă a schimburilor pe plan economic, teh- nico-științific, cultural, ca și în alte sfere — toate constituie grăitoare concretizări ale orientărilor fundamentale ale Congresului al XI-lea. Avînd relații diplomatice cu 130 state ale lumii și relații economice cu peste 140 state, România socialistă are satisfacția de a se înfățișa azi ca o prezență deosebit de activă in cîmpul vieții internaționale, ca o participantă tot mai dinamică la vastul circuit mondial al valorilor materiale și spirituale.înalta responsabilitate cu care România a abordat și abordează problemele majore ale actualității internaționale este pregnant ilustrată de activitatea dinamică și constructivă consacrată înfăptuirii securității europene. în lumina evoluției, în general pozitive, a lucrărilor reuniunii de la Belgrad, este de o deosebită actualitate apelul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se evita transformarea ei într-o tribună de dezbatere a deosebirilor de orînduire socială, a divergențelor ideologice și filozofice. Prin înseși obiectivele ei, reuniunea nu poate oferi cadrul unei dezbateri ideologice. Este cunoscut că întreaga desfășurare a negocierilor Conferinței general-euro- pene a avut loc în spiritul coexistenței pașnice între țări cu sisteme social-politice diferite. Se știe însă că pe această bază nu se poate realiza o împăcare între ideologii opuse. Or, a aduce deosebirile de orînduire în cîmpul dezbaterilor înseamnă a eluda problemele esențiale ale securității și cooperării pe continent și a goli astfel reuniunea de conținut. Iată de ce România, după cum s-a subliniat în cadrul Conferinței Naționale, este hotărîtă să acționeze cu toată energia pentru a-și aduce contribuția lâ reușita reuniunii, la înfăptuirea în viață a țelurilor securității europene, la stabilirea unor noi măsuri concrete pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice și culturale între statele continentului și îndeosebi a unor măsuri practice de dezangajare militară — fără de care nu se poate vorbi de o adevărată securitate și pace în Europa și în lume.în spiritul aceleiași înalte responsabilități față de destinele omenirii, în Raport este reafirmată orientarea de principiu a politicii externe a României privind necesitatea soluționării pe cale politică a conflictelor și stărilor de încordare existente în diverse zone ale glpbului. Aceasta este singura cale constructivă, rațională ; alternativa ei nu ar fi decit politica de forță, acțiunile de război, care, chiar limitate, în condițiile de azi, cînd lumea este un imens arsenal, pot împrăștia scînte.i din cele mai -periculoase. Călăuzindu-se după o asemenea orientare principială, țara noastră consideră că situația din Orientul Mijlociu trebuie să fie rezolvată prin tratative între statele .direct interesate, aceasta oferind garanția că soluțiile la care se va ajunge vor fi viabile, vor duce la instaurarea unei păci juste și trainice. Aceasta este poziția constantă a României, care a subliniat dintotdeauna că instaurarea unei păci trainice și juste presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului palestinian in conformitate cu năzuințele sale naționale, inclusiv prin crearea unui stat palestinian independent, asigurarea integrității și securității tuturor statelor din zonă.Se cuvine rejevat, de asemenea, ca o expresie a bunelor relații de prietenie ce leagă poporul român de popoarele africane, reafirmarea aceleiași poziții de principiu a țării noastre privind necesitatea soluționării problemelor litigioase apărute între diferite state de pe acest continent pe cale pașnică, prin tratative, ac- ționîndu-se în direcția întăririi unită-

africane, a concentrării e-ții țărilor forturilor spre lichidarea răminerii în urmă, a accelerării progresului lor economic și social.în același timp, pornind de la realitatea — cu consecințe atit de nefaste — a accentuării decalajelor economice, este de stringentă actualitate sublinierea făcută în cadrul Conferinței Naționale privind necesitatea făuririi unei noi ordini economice internaționale, care să așeze relațiile dintre toate statele pe principii noi, de egalitate și echitate, să creeze condiții pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor lumii, pentru stabilitate economică pe plan internațional.în condițiile în care are loc o intensificare fără precedent a cursei înarmărilor, a cheltuielilor militare, are o deosebită rezonanță internațională sublinierea făcută în Raportul tovarășului privire la statelor, a siste de a dezarmării, mării nucleare. In această direcție se înscriu propunerile țării noastre privind adoptarea unor măsuri concrete care să ducă la oprirea cheltuielilor militare la nivelul bugetelor din anii 1977 sau 1978, treeîndu-se apoi la reducerea cu 5—10 la sută a acestor cheltuieli, precum și la adoptarea u- nor măsuri de creștere a încrederii între state, cum ar fi retragerea trupelor de pe teritoriile altor țări, desființarea bazelor militare străine și a blocurilor militare opuse.Complexitatea problemelor aflate în fața omenirii contemporane impune mai mult ca oricînd democratizarea relațiilor internaționale. Are o mare importanță in acest sens sublinierea cuprinsă în Raport cu privire la necesitatea participării directe la discuții și tratative a tuturor țărilor interesate, a sporirii contribuției țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate. în același sens, se impune creșterea rolului O.N.U., perfecționarea activității acestui for, care o- feră cadrul organizat cel mai corespunzător pentru cpnjugarea eforturilor tuturor statelor în vederea asigurării unei politici noi, de colaborare și pace în lume.Raportul prezentat la Conferința Națională pune pregnant în evidență amplul tablou al dezvoltării relațiilor partidului nostru __partide comuniste și muncitorești, in spiritul orientărilor de bază ale Congresului al XI-lea. Conferința la dat expresie voinței partidului nostru de a acționa pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza deplinei egalități și neamestecului în treburile interne, a dreptului partid de a-și elabora V _____în mod independent, corespunzător condițiilor specifice în fășoară activitatea. O semnătate prezintă reafirmarea ho- tărîrii P.C.R., adoptată încă la Congresul al X-lea, de a nu se angaja niciodată pe linia blamării sau condamnării altor partide, ,de a milita pentru clarificarea deosebirilor de păreri pe calea discuțiilor de la partid la partid. In același timp, este o orientare principială a P.C.R., reafirmată de Conferința Națională, dezvoltarea relațiilor cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele progresiste din tinerele state independente, cu alte partide democratice, cu toate forțele înaintate ale contemporaneității, contribuind cu aceeași neabătută consecvență la afirmarea idealurilor de pace, înțelegere și colaborare ale întregii omeniri.Prin pozițiile principiale pe care le afirmă, prin aprecierile și concluziile pe care le formulează, prin orientările cuprinzătoare trasate in domeniul politicii externe, Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. celelalte documente adoptate de Conferința Națională reprezintă un îndreptar de o deosebită valoare teoretică și practică pentru întreaga activitate internațională a partidului și statului nostru, in consens cu interesele fundamentale ale poporului român, cu interesele tuturor popoarelor de a trăi intr-o lume a păcii și progresului, o lume mai bună și mai dreaptă.

între 23 mai și 28 iunie 1978 
a Adunării Generale

înțelegeri și dezacorduri anglo-francezeLONDRA 13 (Agerpres). — Luni și marți s-au desfășurat la Chequers convorbirile oficiale dintre președintele Franței, Valery Giscard d'Es- taing, și primul ministru al Marii Britanii. James Callaghan.La sfîrșitul convorbirilor, cei doi oameni de stat au relevat, la o conferință de presă, că au convenit asupra instituirii a două comitete speciale însărcinate cu activizarea cooperării economice.Agențiile de presă au relevat, totodată, deosebirile de vederi ale

celor două țări asupra unor probleme politice vest-europene. Agenția Reuter arată, de pildă, că, în timp ce președintele d’Estaing a reafirmat necesitatea desfășurării la data stabilită. adică în perioada mai—iunie 1078, a alegerii Parlamentului vest-european. organ consultativ al C.E.E., pe baza votului universal, premierul britanic, mai puțin interesat în desfășurarea alegerilor respective, a declarat „că în cazul în care acestea nu vor avea loc în 1978, ele se vor ține în 1979“.

Nicolae Ceaușescu cu răspunderea istorică a tuturor forțelor progre- acționa pentru realizarea în primul rind a dezar-

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. și-a concentrat dezbaterile, în cadrul ședinței sale de luni, asupra unor aspecte ale dezarmării, subliniind — printr-o serie de documente adoptate — importanța unor măsuri urgente și eficace în acest domeniu. Documentele adoptate — majoritatea la recomandarea Comitetului politic — se referă, în esență, la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, la necesitatea unor acțiuni eficace pentru realizarea dezarmării, precum nuclearizarea unor regiuni lui.într-una din rezoluțiile membrii O.N.U. își exprimă îngrijorarea față de continuarea experiențelor cu arma atomică. Rezoluția invită statele ce au inițiat negocieri în legătură cu această problemă să ajungă cit mai urgent la un acord care să prevadă completa prohibire a experiențelor nucleare. De asemenea, intr-un alt document, se cere puterilor nucleare să nu folosească arma nucleară sau să amenințe cu folosirea ei. O altă rezoluție adoptată prevede ca toate țările să aibă dreptul să folosească in mod pașnic energia atomică, prevăzîndu-se însă interdicția convertirii în scopuri militare a materialelor nucleare destinate utilizării în scopuri civile.

și la de- ale globu-adoptate,

va avea loc sesiunea specială 
consacrată dezarmăriiPrintr-un alt document, O.N.U. cere tuturor statelor să ajungă rapid la un acord privind interzicerea efectivă a producerii și stocării armelor chimice, precum și distrugerii acestor arme. De asemenea, 'Se prevede convocarea, în 1979, a unei conferințe asupra interzicerii armelor deosebit de periculoase pentru umanitate. în același timp, Comitetul de la Geneva este invitat să continue de urgență negocierile pentru a se a- junge la un acord privind interzicerea creării unor noi tipuri de arme de distrugere în masă.Adunarea Generală a votat, totodată, o serie de rezoluții separate, în care lansează un apel pentru considerarea ca zone libere de arme nucleare Africa, Orientul Mijlociu, Asia de sud. toate oceanele, in special Oceanul Indian. în sfîrșit, s-a precizat oficial că o sesiune specială a Adunării Generale consacrată în exclusivitate problemelor dezarmării va avea loc între 23 mai și 28 iunie 1978 la sediul O.N.U. în legătură cu aceasta, Adunarea Generală cere tuturor statelor să coopereze „pentru promovarea negocierilor în problema dezarmării și pentru a crea condiții ca resursele umane și materiale eliberate în urma adoptării unor măsuri de dezarmare să fie utilizate în folosul dezvoltării economice și sociale a statelor, în special a celor în curs de dezvoltare".

ÎN COMITETUL POLITIC SPECIAL

cu celelalte

fiecărui linia politicăcare își des- deosebită in

România reafirmă necesitatea sporirii rolului 
în întărirea păcii 

internaționaleReprezentantul român a prezentat punctul de vedere al țării noastre potrivit căruia principiile directoare care vor fi formulate in legătură eu operațiunile de menținere a păcii trebuie să includă recunoașterea dreptului tuturor statelor membre ale O.N.U., bazat pe principiul rotației, de a participa la constituirea forțelor militare ale organizației. Aceste principii trebuie să stipuleze, totodată, necesitatea acordului prealabil al statelor implicate intr-un conflict față de compoziția națională a forțelor O.N.U. Totodată, pentru funcționarea eficace și concretă a forțelor O.N.U. este necesar ca Adunarea Generală să aibă competența de a da indicații în privința folosirii forțelor militare plasate sub egida O.N.U.Delegația română s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea prelungirii mandatului Comitetului special și a sporirii eforturilor pentru ca acesta să poată prezenta la sesiunea următoare a Adunării Generale propuneri concrete în exercitarea plenară a mandatului său in acest domeniu.

și securitățiiComitetul politic special al Adunării Generale a trecut la examinarea punctului privind operațiunile O.N.U. pentru menținerea păcii.Luind cuvîntul, reprezentantul țării noastre a arătat că dezbaterile care au avut loc in cursul ultimilor ani cu privire la modalitățile de sporire a rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite au scos în evidență două domenii în care se impun'acțiuni susținute, care să permită organizației să iși îndeplinească rolul ce i-a fost atribuit prin cartă în întărirea păcii și securității internaționale. Unul din aceste domenii — a arătat vorbitorul — privește operațiunile pentru menținerea păcii, iar celălalt — reglementarea pașnică a diferendelor.în lumina acestor aprecieri, delegația română împărtășește pe deplin regretul Comitetului special de a nu fi fost în măsură să prezinte Adunării Generale in cadrul actualei sesiuni documentul conținind principiile ce trebuie să călăuzească operațiunile forțelor O.N.U. pentru menținerea păcii.

A__

MOSCOVA
/

Manifestare prietenească 
româno-sovieticăMOSCOVA 13. — Corespondentul Agerpres transmite : In cadrul colaborării dintre Asociația română pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.) și Asociația de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), la 13 decembrie s-a deschis la Casa prieteniei popoarelor din Moscova „Decada învățămîntului liceal și tehnic profesional din Republica Socialistă România", care prilejuiește o suită de manifestări menite să facă cunoscute realizările țării noastre pe tărîmul formării și educării prin muncă și învățătură a tinerei generații.La deschiderea decadei au parti-

Spectacol de gală alISLAMABAD 13 (Agerpres). — In cadrul acțiunilor privind marcarea în Pakistan a centenarului Independenței de stat a României, ansamblul de cîntece și dansuri populare românești „Miorița" a prezentat in orașul Rawalpindi un spectacol de gală.Au participat Fazal Elahi Chaudhry, președintele Republicii Islamice Pakistan, reprezentanți ai organelor de stat, ai municipalităților

cipat conducători ai Comitetului de stat pentru învățămîntul tehnico-pro- fesional al Consiliului de Miniștri al U.R.S S., membri ai conducerii A.P.S.R., cadre didactice și elevi din capitala sovietică.A luat parte o delegație a Consiliului General A.R.L.U.S.în aceeași zi, a fost inaugurată o expoziție care prezintă aspecte din procesul de pregătire complexă a elevilor din învățămîntul liceal, tehnic și profesional din țara precum și o varietate de aparatură și instrumente sură realizate de elevi.
noastră, produse, de mi

„Mioriței" în PakistanRawalpindi și Islamabad, șefi ai unor misiuni diplomatice, un numeros public.La încheierea spectacolului, care s-a bucurat de un deosebit succes, președintele Pakistanului a oferit artiștilor români flori, felicitîndu-i pentru măiestria lor interpretativă, și a subliniat rolul burile culturale niei, colaborării cele două țări și pe care îl au schim- în întărirea priete- și înțelegerii dintre popoare.
Degringolada la bursele occidentaleMiniștrii de finanțe ai S.U.A., R.F.G. și Angliei s-au reunit în secret la sfîrșitul săp- tămînii trecute la Paris, pentru a discuta — împreună cu primul ministru al Franței, Raymond Barre — ceea ce agenția France Presse numește „criza dolarului". Din luna iulie moneda americană se află într-un declin continuu. După cum relatează cotidianul vest-german „Die Welt", ' numai cursul zut în ca vest-germană 3,27 pfennigi, ajungînd zilele trecute, așa cum se vede din graficul de mai sus, reprodus din ziarul amintit, la 2,1583 mărci — nivelul cel mai coborît atins vreodată.In absența unor declarații oficiale cu privire la rezultatele reuniunii de la Paris, comentatorii occiden

in decurs de24 de ore dolarului a scă- raport cu mar- cu
Dlf.@WElTltali se mărginesc să arate că la originile actualei răbufniri a crizei monetare s-ar afla acțiunile, deliberate ale S.U.A., care intenționează să reducă, în felul acesta, considerabilul deficit al balanței comerciale americane, evaluat la 27—30 miliarde dolari pentru 1977. Se știe, de altfel, că „ieftinirea" dolarului s-a tradus prin „scumpirea" yenului japonez și a

mărcii vest-germane. / ceea ce a conferit importante atuuri comerciale industriilor americane in competiția cu principalii lor con- curenți din lumea capitalistă. între timp, după reuniunea de la Paris, dolarul s-a stabilizat, dar — potrivit agenției France Presse — aceasta nu reprezintă decit „un armistițiu provizoriu" . în lupta pentru supremația comercială.

agențiile de presă transmit:Întrevedere an^olezo-mo- zambicană. Președintele Angolei, Agostinho Neto, a conferit cu președintele Mozambicului, Samora Ma- chel, care se află în vizită la Luanda. Au fost examinate probleme de interes reciproc privind extinderea raporturilor și a cooperării bilaterale.Noul guvern zairez. La Kinshasa a fost anunțată componența noului guvern zairez. Președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, și-a asumat, ca și în precedentul cabinet, portofoliile apărării și securității teritoriale. Funcția de prim-comisar de stat (prim-mi-

nistru) a fost atribuită în continuare lui Mpinga Kasenda. Din cele 26 de portofolii ale noului cabinet, 16 sînt deținute de foștii titulari, intre care și comisarul de stat pentru afacerile externe și cooperare internațională, Umbadi Lutete.
der, directorul biroului similar din Bruxelles al acestei organizații. Kha- der a precizat că Luxemburgul este cea de-a treia țară din Piața comună, după Franța și Belgia, care a acceptat stabilirea unui O.E.P. pe teritoriul său. birou al

Vehementă denunțare a actelor de represiune 
ale regimului sud-coreeanSEUL 13 (Agerpres). — La Seul s-a' desfășurat recent o impresionantă adunare populară, la care au fost prezente numeroase personalități ale cercurilor democratice din Coreea de Sud care se opun regimului antipopular al dictatorului Pak Cijan Hi. Printre participanți s-au aflat soția cunoscutului lider democrat Kim Dae Jung, fostul președinte sud-coreean Yun Bo Son, personalități de frunte

ale cercurilor culturale, studenți, muncitori.In cuvintările rostite la adunare, au fost denunțate actele de represiune ale regimului, s-a cerut eliberarea imediată, și necondiționată a tuturor deținuților politici, garantarea libertăților de opinie, precum și reprimirea în instituțiile de învățămînt a tuturor profesorilor concediați și a studenților eliminați pentru vederile lor politice.

Turneul secretarului de Stat Ul S.U.A. In cadrul tupeului pe care-1 întreprinde țări din Orientul Mijlociu, de stat al S.U.A., Cyrus avut marți convorbiri cu tele Siriei, Hafez Al Assad, și cu Abdel Halim Khaddam. vicepremier și ministru al afacerilor externe. Anterior, seqretarul de stat american a vizitat Ammanul și Beirutul, conferind cu regele Hussein al Iordaniei și, respectiv, cu președintele Libanului, Elias Sarkis.

în unele secretarul Vance, a președin-
Congresul P. S. din Ja-luat sfîrșitde-al 41-lea Socialist din cadrul căruia a fost conducere a P.S.J. și modificări ale Ca președinte Executiv al

auponia. La Tokio marți lucrările celui Congres al Partidului Japonia, în aleasă noua s-au adoptat unele statutului partidului, al Comitetului CentralP.S.J. a fost ales Ichio Asukata, actualul primar al orașului-port Yokohama, iar ca secretar general — Sinnen Tagai.

EXPOZIȚIE DE CARTE 
ROMANEASCA LA LEIPZIGLa universitatea „Karl Marx" din Leipzig s-a deschis o expoziție de carte românească.La loc de frunte sînt expuse lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu. De asemenea, sînt prezentate lucrări din domeniul tehni- co-științific, istoric, sociologic, beletristic, albume de artă etc. La închiderea expoziției, cele peste 400 de volume, oferite de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, vor intra în patrimoniul bibliotecii universității „Karl Marx" din Leipzig.

Convorbiri franco-chine- Zg. Primul ministru al Franței, Raymond Barre, l-a primit pe ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, Li Cian, aflat într-o vizită la Paris.Birou al O.E.P. în Luxemburg Luxemburgul a acceptat stabilirea unui birou de informații și de legătură al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) pe teritoriul său, a anunțat luni Naim Kha-

Conferința generală a fl- sociației internaționale pentru cercetarea problemelor păcii ?i"a ’ncePut lucrările în localitatea Oaxtepec (Mexic). Participă oameni de știință și specialiști din 40 de țări, precum și reprezentanți ai Institutului internațional pentru pace. Vor fi discutate probleme legate de încetarea cursei înarmărilor, sistarea lucrărilor vizînd crearea de noi mijloace de distrugere in masă, interzicerea comerțului cu arme.

Zborul stației orbitale „Saliut-6". Pină la 13 decembrie, ora 13 (ora Bucureștiului), stația orbitală „Saliut—6“ a efectuat 1 188 de rotații in jurul Pămîntului, din care 34 cu echipaj la bord.Cea de-a treia zi de lucru a cos- monauților sovietici în spațiu a început la ora 8. Procesul de adaptare a oamenilor la condițiile zborului spațial se desfășoară normal.Sub egida U.N.E.S.C.O., la Kinshasa se desfășoară lucrările unui colocviu privind crearea de cadre naționale în domeniul presei, la care participă reprezentanți din numeroase țări africane.
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