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CULESUL Șl TRANSPORTUL 
PORUMBULUI - încheiate grabnic, 
fără pierderi, pînă la ultimul hectar
• Mai este de cules producția de pe 585 000 hectare
• Pe cîmp se află culese peste un milion tone de porumb
• Nici o pauză pînă nu vom pune totul la adăpost

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

9
în spiritul obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea și Conferința Națională ale partidului, al orientă

rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea susținută și modernizarea continuă a economiei națio
nale, pentru intensificarea factorilor calitat^i, de eficiență ai activității economice, în condițiile introducerii noului 
mecanism economico-financiar, ale aplicării principiilor autogestiunii și autoconducerii muncitorești, înaltul 
for legislativ al țării a dezbătut și a votat în unanimitate :

• Legea pentru adoptarea Planului național unic
de dezvoltare economică și socială pe anul 1979

* Legea pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979
• A fost adoptată, de asemenea, Legea metrologiei

Vineri dimineața au început lucrările sesiunii a VIII-a a celei de-a VII-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au salutat cu aplauze puternice sosirea in rotonda Marii Adunări Naționale a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.împreună cu secretarul general al partidului, in lojile oficiale au luat ibc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- banu. Constantin Dăscălescu, Ion

Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Kăutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec.în sală se aflau, de asemenea, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.La lucrările sesiunii iau parte, în calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai oa

menilor muncii, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.Lucrările înaltului for legislativ al tării noastre au l’ost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii A- dunări Naționale, deputății au adoptat in unanimitate următoarea ordine de zi :1. Eliberarea unui membru al Consiliului de Stat, \ alegerea unui nou membru al Consiliului de Stat și depunerea jurămintului de credință și
(Continuare în pag. a IV-a)

-------------------- ÎN PAGINILE ll-lll-IV--------------------RELATAREA LUCRĂRILOR
I Cuvînt | 
. despre prietenie i

r

I
I
I
I
I

Doi tineri ingineri s-au cunoscut la uzină („Teh- 
nometalica“ din Tg. Mureș). Erau aproximativ de 
aceeași virstă, se remarcaseră prin aceleași calități de 
buni tehnicieni și organizatori ai producției și primi
seră, din acest motiv, responsabilitatea cite unuia din
tre sectoarele principale din uzină. Unul energetic-șef, 
altul mecanic-șef. In aceste funcții, se intilneau obli
gatoriu. Trebuind, obligatoriu, să conlucreze.

Dar cine cunoaște viața de uzină știe că nu întot
deauna cele două sectoare se află in cea mai deplină 
armonie. Unul asigură întreținerea utilajelor, altul 
sursa energetică a funcționării lor. Sincronizarea și ar
monizarea acestor două elemente nu e treaba cea mai 
simplă. Ba se pot ivi și conflicte. Și ușor se prind, 
uneori, oamenii in jocul ambițiilor prost înțelese. 
După cum aceeași așezare față in față a două dome-
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Sfîrșit de cules în podgoriile V rancei, acest arhipelag de plantații care însumează zece la sută din suprafața viticolă a tării, dar care asigură douăzeci la sută din producția de vin a României. Soarele revărsa o baie de lumină deasupra dealurilor brăzdate de șirurile de vită, într-o geometrie perfectă. Și trebuie să recunoaștem că de multi ani nu am avut parte de o toamnă atit de luminoasă. Dar a- ceastă toamnă a fost
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nii de activitate complementare poate alcătui teritoriul 
unei perfecte înțelegeri, intr-un fericit și elastic joc al 
chibzuințelor mature. Ei doi, energeticul-șef și meca- 
nicul-șef, au ales cea de-a doua cale. Care a dus nu 
numai la profitul muncii sectoarelor de care răspun
deau, dar și la acela al întemeierii unei trainice prie
tenii personale. De la discuțiile „la masa tratativelor" 
la discuțiile profesionale prelungite uneori și după 
orele de muncă. Apoi discuțiile despre cărțile citite, 
despre filme, piese de teatru, concerte și despre me
sajul lor. După care „ce-ar fi să ne vedem simbătă 
s.-ara la mine acasă ? Vino și cu familia !“. Soțiile au 
devenit și ele prietene. Copiii, de asemenea. „Dacă ne 
cumpărăm cite o -Dacie» ar fi frumos să facem și 
excursii împreună". Și-au cumpărat cite o „Dacie", in 
aceeași zi. Aceeași culoare. Concediile și te fac îm
preună. Tot astfel sfirșitul de săptămină. Sigur că 
uneori se mai și contrazic. Dar prietenia ti ajută să 
caute și șj< înțeleagă repede calea înțelegerii. O prie
tenie trainică și frumoasă, totală, caldă, ca o perpetuă 
zi de primăvară. Pe care nimic n-o poate umbri.

Cu atit mai puțin faptul că unul se iscălește cu nu
mele de familie in față (BALINT Francisc), iar altul 
isi pune in față numele „mic“ (Laurențiu HARȘAN), 
după cAm îi dictează fiecăruia regula gramaticală a 
naționalității lui. tn fapt, cunosc și respectă o singură 
gramatică : a comuniunii de scop, de aspirații, de 
viață.

Mihai CARANFIL
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deosebită mai ales în ce privește viticultura.Din șoseaua ce urcă spre Moldova, la Tiși- ta, înainte de Mără- șești, cotim la stingă și numai după cîtiva kilometri, o pancartă cu inscripția „Bine ati venit în orașul nostru !“ și o tablă cu Inscripția Panciu ne atrag atenția că am ajuns în inima celei mai mari podgorii vrîncene. De-a lungul străzilor asfaltate s-au ridicat clădiri noi, cu mal multe etaje, complexe comerciale, un hotel. Pe străzi, puțină lume. La această oră a reportajului agrar oamenii erau în vii, la cules, pierduți printre nndurile de Fetească sau Băbească și doar remorcile și camioanele încărcate cu ciorchinii aurii sau negri constituiau dovadamuncii lor neobosite. Ținem urma unuia dincamioane care

Sâptâmîna care se încheie a 
constituit o perioadă de muncă 
rodnică, numeroase unități agri
cole de stat și cooperatiste ter- 
minînd recoltarea culturilor tîr- 
zii de pe ultimele suprafețe. Po
trivit datelor centralizate ieri la 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, porumbul a fost 
strîns de pe 1 915 000 hectare — 
79 la sută din suprafața culti
vată. Există condiții ca în nu
meroase județe situate în su
dul țării, într-o zi, două să se 
termine recoltarea porumbului.

AU ÎNCHEIAT CULESUL PO
RUMBULUI unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județele 
Mehedinți. Botoșani și Co- 
vasna, această lucrare fi
ind pe sfîrșite șl în județele 
Teleorman, Brăila și Gorj. Po
rumbul a ajuns la maturitate și 
în Transilvania și Banat, ceea 
ce a permis să se lucreze din 
plin la cules. în unele județe 
din aceste zone — Brașov, Alba, 
Maramureș — vitezele zilnice 
de lucru au fost depășite.

AU MAI RĂMAS DE RECOL
TAT SUPRAFEȚE MARI CU PO
RUMB în județele Satu Mare, 
Sălaj, Sibiu, Mureș și altele.

Stadiul recoltării porumbului la 3 noiembrie. Cifrele înscrise pe hartă 
reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strînsă recolta 

în cooperativele agricole

In atenția organelor de partid, de stat 
și agricole, a tuturor oamenilor muncii 
din agricultură :

• încheierea în cîteva zile a recoltării 
porumbului pe cele 585 000 hectare.

• Transportarea grabnică de pe cîmp

a celor peste un milion tone porumb aflat 
în grămezi și a tot ceea ce se recoltează 
in aceste zile.

* Livrarea în întregime la fondul de 

stat a cantităților contractate.

Este în interesul oamenilor muncii din agricultură, 
al economiei țării ca in cel mai scurt timp tot porumbul 

să fie strins, transportat și depozitat in bune condiții

A

In avans 
față de graficeHotărît să-șî îndeplinească e- xemplar sarcinile ce-i revin în materializarea programului de investiții pe acest cincinal, colectivul Trustului de construcții industriale — Cluj a finalizat noi măsuri tehnico-organizatorice de organizare superioară a muncii pe șantiere. Au fost create astfel condiții ca pină la sfîrși- tul anului pe aria județului să fie realizat un volum suplimentar de constructii-montaje în valoare de 45 milioane lei. Chezășia acestui succes constă în experiența dobîndită prin darea în funcțiune cu un avans cuprins între 30 și 65 de zile a primei secții productive din cadrul Combinatului de utilaje grele, a noi capacități la secția pietre de polizor de la întreprinderea „Carbochim", a bazei de micro- producție de la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria alimentară și frigorifică, precum și a altor obiective importante pentru sporirea potențialului productiv al județului.

ne duce la complexul de vinificație al întreprinderii agricole de stat.„Ne-ați găsit pe terminate cu culesul — ne spune directorul întreprinderii, tovarășul Vasile Popa. O zi, două, șl toți strugurii din viile noastre se vor odihni aici, în butoaiele și cisternele

melor luau probe de struguri din toate soiurile și din toate parcelele și le trimiteau laboratorului din combinat. Șefa laboratorului, Doina Trofinenco, prezenta directorului Vasile Popa și inginerului Ion Pușcă, șeful complexului de vinificație, fișele cu rezultatele analizelor. Cifrele

Și nu au greșit. Ei înșiși recunosc că secretul meseriei constă în 
a adapta recomandările de ordin general la condițiile specifice locale.„Pe lingă vin, întreprinderea noastră produce anual 500 000— 600 000 sticle de șampanie — ne spune inginerul Ion Pușcă.

E bogată 
toamna vrînceană!
complexului. Unii ne-au ' criticat că am început mai tîrziu culesul, dar . alții ne-au lăudat. Despre asta însă n-ar trebui să scrieți...".Și tocmai cu asta am început, pentru că evidențiază răspunderea specialistului. După cum se știe, în acest an primăvara a fost tîrzie și rece, vara scurtă, iar începutul lui septembrie — cețos. Cu alte cuvinte, soarele a fost mai puțin darnic. Explicabil de ce, la începutul toamnei, o neliniște a cuprins pe specialiștii și muncitorii întreprinderii : in boabele strugurilor se acumulase puțin zahăr. Din cinci în cinci zile, șefii fer-

acelea seci făceau să se întunece fetele oamenilor. Șefii fermelor întrebau : ce facem ? mai așteptăm ? Strugurii sînt sănătoși, iar acum soarele le mărește conținutul în zahăr.Urmările unei veri reci, ale unui Început de septembrie capricios au făcut ca în unele podgorii, la venirea toamnei, strugurii să fie atacați de mucegai în așa măsură, incit s-a impus culegerea lor neintîrzia- tă. La Panciu nu a e- xistat acest pericol, așa că specialiștii au așteptat cu calm și răbdare ca strugurii să mai adune in boabe ceva esență de soare, în favoarea calității.

Pentru noi, materia primă — strugurii din soiurile Fetească regală, Fetească albă, Riesling italian — pentru șampania albă și Băbească — pentru cea roșie — trebuie să îndeplinească anumite condiții de calitate : un raport optim între zahărul și aciditatea din boabe". Absolvent a două facultăți — de horticultură și de comerț — iar mai nou doctor in vinificație, interlocutorul nostru a inițiat cu zece ani în urmă producerea șampaniei în niște hrube vechi, săpate adine in pămint pe vremea lui Ștefan cel Mare....A sosit și momentul cind rezultatele a-

nalizelor au arătat că a sosit timpul culesului. Și a pornit iureșul muncii. Au fost desprinși de pe butuci, pe rînd, strugurii din soiurile care acumulaseră mai mult zahăr, iar munca a continuat săp- tămîni la rînd. Am prins ultimele momente ale acestei „campanii", care, zi de zi, a avut darul să lumineze fetele oamenilor. De ce ? Din două motive : primul, strugurii și-au cîștigat însușirile lor caracteristice — dulceață și aromă, al doilea — recolta este foarte bună, întreprinderea agricolă de stat Panciu reeditînd succesele din ceilalți ani, cind s-a situat pe unul din primele locuri pe țară în ce privește nivelul producției medii la hectar.Pornim in vii șl ne afundăm în plantațiile fermei conduse de inginerul Valentin Popescu, care deține recordul în ce privește recolta de struguri la hectar : peste 12 000 kg. „Dar vrem să a- jungem în mod constant la 15 000 kg la hectar pe întreaga suprafață — mărturisește directorul, care s-a reîntors în urmă cu 20 de ani aici, în locul lui natal — reușind în acest răstimp, împreună cu ceilalți specialiști, să ridice poten-
Ioan HERȚEG

(Continuare 
in pag. a VII-a)
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Noi capacități de producție în industria ușoarăîn cele 10 luni care au trecut din acest an, în industria ușoară au fost puse In funcțiune noi capacități de producție. Este vorba de fabricile de tricotaje tip lină din Petroșani, Hunedoara, Huși și Cehu Silvaniei, țesă - toria de bumbac din Tîrgu Mureș și altele. Noile obiective, echipate in' cea mai mare parte cu utilaje și in

stalații fabricate In țară, prezintă un grad ridicat de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, asigură valorificarea superioară a materiilor prime. Totodată, o serie de unități existente au fost dezvoltate și modernizate.în timpul care a mai rămas pînă la sfirșitul anului, în această ra

mură • economiei naționale vor mal fi puse In funcțiune încă 16 capacități de producție. Ca urmare, precizează ministerul de resort, în primii trei ani ai actualului cincinal această ramură va realiza un ritm mediu de creștere de 10,5 la sută, față de 8,8 la sută cit era prevăzut
Eternul prezent 

al poeziei autenticeÎncercînd să contribui la discuția asupra sensului, substanței și destinului poeziei, imi asum nu sarcina de a analiza fenomenul în sine, acesta fiind, în varii interpretări, dezbătut în istoria literaturii. Nu voi vorbi despre arta poetică, despre obiectul limbii, despre arhitectura poemului, despre limbajul euritmic și eufonic, despre jocul și dimensiunile imaginației, ci despre invazia prozei în „poezis“ — care încetează de a mai semnifica acea „Poezis" — „Creația" — cum o numeau helenii.Oricît am încerca să dominăm inspirația, sensibilitatea, creîn- du-i noi accepții, noi legi, abolindu-le pe cele structurate organic, impuse de esența fenomenului nu vom izbuti decit a crea un dublu al imaginii, a- semeni imaginii umbră, imaginii parazitare pe micul ecran. A folosi cu orice preț tehnica scrisului poetic, înseamnă o despărțire de profundele sensuri ale artei poetice, ale stării poetice generate de mobiluri unice, singulare, care își au originea în acel dictat care-i conferă poemului valoare și ecou. Valoarea cuvîn- tului Încărcat de semnificații venind din a- dincul existentei, proiectat către timpurile viitoare, nu poate sluji decît formelor superioare, valorilor umane, gamei întregi și întinse de stări, de conflicte interioare și exterioare, de stări ale vieții și morții. afirmării sau negației, fără a- daosul fumului mistic al oracolelor antice, ci prin atitudinea poetică angajată, mod de existentă liberă, unde realitatea, posibilul, necesarul se contopesc.Revin asupra folosirii Inspirației, a scrii

turii poetice în slujba omului, a dreptății, iubirii pămîntului strămoșesc, prețuirea valorilor, a legăturilor de nedesfăcut cu înaintașii, cu creatorii a- cestor valori care ne ajută, ne dau dreptul la continuitatea, la entitatea noastră ca națiune.Or, aceste creații, oricît s-ar susține, nu trebuie să devină marfă, industrie stearpă de creier. în importanta întîlnire din vara aceasta de la Neptun cu biroul Uniunii scri-
Puncte de vedere 

de Radu 
BOUREANU

itorilor, secretarul general al partidului a atras atenția asupra necesității de a pune pe primul plan nu problema cantității, ci a valorii ideologice și artistice. Noi desprindem din aceste cuvinte lapidare invitația la parcimonie, la sinteză valorică, la îngrădirea cantității și lărgirea sau adincirea fondului, a esenței. Este locul și timpul discernămintu- lui, al dreptei slujiri a sentimentului patriotic, al dragostei de patrie, de neam, prin poezie valoroasă, inspirată de timpul nostru în plină transformare, capabilă să satisfacă setea consumatorului de literatură, avizat, dornic de scriitură bună. S-au analizat și se vor analiza în ședințele Consiliului Uniunii scriitorilor aspectele cele mai importante ale afirmării poeziei noastre, așa cum s-a realizat de curînd și la colocviul național de poezie de la Iași. Va trebui să acționăm în continuare ca lipsa vocației poetice să nu dăuneze poeziei, cu atit mai mult celei patrio

tice, deosebit de sensibilă la contrafacere și șablon.Poezia nu se mal definește, se desemnează. O afli în orice producție care urmărește nu informarea, ci comunicarea. Este nevoie de autentic, de sinceritate, dar și de o pătrundere, de comuniune cu liniile grave, eterne ale existenței. Acolo unde toată lumea nu vede decît suprafața calmă a lacului, creatorul de artă întotdeauna simte puternicii cu- renți ai adincului.Poezia este pentru mulți dintre noi „plinea cea de toate zilele". Cum griul poate da mai multe feluri de pîine, așa se pare că ființează mai multe preferințe. în țara noastră se fac eforturi ca oamenii să a- tingă același ritm și sens de dezvoltare. Oamenii se dezvoltă însă inegal. Societatea noastră de azi înregistrează mai multe niveluri de dezvoltare culturală. Unele lucruri, idei, valori sînt accesibile tuturor, altele numai unora. Accesibilitatea cu orica preț poate fi un atribut necesar al literaturii, al dezvoltării eiT Diferențele de sensibilitate dintre oameni și conștiințe nu pot fi anulate așa de ușor, deși întotdeauna aspirăm să aducem toți oamenii la un nivel cît mai înalt de înțelegere.Libertatea expresiei este necesară poeziei, poetului, artistului in general. Dar este nevoie șl de un filtru critic riguros ce nu îngăduie confundarea autenticității, a dăruirii, cu diletantismul și veleitarismul. A încuraja lipsa de har, de talent, a trece sub tăcere nerealizarea artistică tnseamnă *
(Continuare
în pag. a VII-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege 

pentru adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico - sociala

Vă rog să-ml permiteți ca, din Împuternicirea guvernului, să prezint proiectul de Lege pentru a- doptarea Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială a Republicii Socialista România pe anul 1979.întocmit in concordanță cu orientările aprobate de Congresul al Xl-lea, proiectul de plan suptis dezbaterii dumneavoastră asigură Înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor stabilite pentru anul 1979 prin planul cincinal și Programul suplimentar de dezvoltare economico-soclală a tării adoptat de Conferința Națională a partidului.Potrivit hotărlrilor Plenarei Comitetului Central al partidului din martie anul acesta, planul a fost elaborat pornind de la propunerile unităților economico-sociale de bază — in cadrul unei strînse conlucrări intre organele centrale, ministere, județe, centrale și întreprinderi — constituind rezultatul creației colective a maselor largi de oameni ai muncii, o nouă expresie a adîncirii democrației noastre socialiste.Doresc să subliniez in mod deosebit că Întreaga activitate de fundamentare a planului s-a desfășurat sub conducerea permanentă și nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care a stabilit direcțiile prioritare ale dezvoltării economico- sociale a țării și a indicat soluții de importanță decisivă pentru punerea mai intensă in valoare a factorilor care asigură progresul accelerat al forțelor de producție, consolidarea e- chilibrului material, financiar și valutar al economiei, sporirea mai rapidă a avuției naționale și realizarea programului de ridicare a nivelului de trai al populației.Planul pe 1979 — an hotăritor pentru înfăptuirea întregului cincinal, inclusiv a Programului suplimentar — asigură continuarea ritmurilor înalte de creștere economică in condițiile aplicării generalizate a măsurilor de trecere la noua calitate în toate sectoarele de activitate.în acest cadru, creșterea valorii producției nete industriale cu 11,5 la sută și intensificarea procesului de modernizare a structurii pe ramuri și subramuri asigură promovarea consecventă a politicii de industrializare— componentă constantă a strategiei noastre de dezvoltare. în același timp, planul situează în centrul preocupărilor tuturor unităților economice realizarea unor sporuri însemnate la produsele fizice hotărîtoare pentru a- provizionarea tehnico-materială a producției, îndeplinirea programului de investiții și de export, satisfacerea cerințelor de consum ale populației.în sectorul extractiv, corespunzător politicii partidului nostru de lărgire a bazei proprii de materii prime, planul prevede intensificarea lucrărilor de prospecțiuni și explorări geologice în vederea descoperirii de noi rezerve industriale de substanțe minerale utile, majorarea considerabilă ă extracției de cărbuni, cu deosebire de lignit, asigurarea unei exploatări raționale a resurselor de hidrocarburi și îmbunătățirea factorului final de recuperare a acestora.în toate ramurile industriei prelucrătoare se accentuează ponderea subramurilor și grupelor de produse care valorifică superior atît materiile prime și materialele, cit și potențialul național de cercetare științifică și creație tehnică. în industria constructoare de mașini se dezvoltă prioritar— cu ritmuri între 20-35 la sută — producția unor utilaje tehnologice de mașini-unelte grele de performanță, mecanică fină, echipamente hidro- pneumatice, mijloace de automatizare și echipamente de electronică industrială.Industria metalurgică este orientată mai ferm în direcția realizării unor produse finite cu grad avansat de prelucrare, îndeosebi table și benzi laminate la rece, table inoxidabile și electrotehnice, oțel calibrat și cord metalic.în domeniul industriei chimice, planul cuprinde sporuri însemnate la produse prelucrate din mase plastice, cauciuc sintetic, fire și fibre sintetice, antidăunători, medicamente și alte produse de mic tonaj.Corespunzător cerințelor programului de investiții, în industria materialelor de construcții, planul prevede creșteri importante de producție la ciment, prefabricate din beton armat, tuburi din beton precompri- mat, corpuri de încălzire.în industria lemnului se pune accentul pe sporirea și diversificarea producției de mobilă, plăci înnobilate și furniruri estetice.Sarcini importante revin, de asemenea, industriei bunurilor de consum. atît in ce privește creșterea volumului de producție la produse de bază — carne, zahăr, ulei, tricotaje, confecții textile, încălțăminte — cit și pe linia lărgirii gamei sortimentale și ridicării calității mărfurilor potrivit cerințelor populației.Este de subliniat faptul că realizările din primii trei ani ai cincinalului și prevederile pe 1979 asigură o producție suplimentară de circa 80 miliarde lei, confirmîndu-se, încă o dată, realismul obiectivului stabilit la Conferința Națională a partidului de a depăși cincinalul cu peste 100 miliarde lei la producția industrială.Planul pe anul 1979 asigură continuarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii — ramură de bază a economiei noastre. în acest scop s-au prevăzut mijloacele necesare pentru perfecționarea bazei teh- nico-materiale, înfăptuirea programului de irigații și alte amenajări funciare, pentru accentuarea procesului de chimizare a producției.în condițiile unui an agricol nor
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Planificăriipreședintele Comitetului de Stat almal, pe seama majorării randamentelor la hectar, urmează ca producția de cereale să ajungă la 24,7 milioane tone ; totodată, creșteri însemnate se au în vedere la plante tehnice, în legumicultura, pomicultură și viticultură.Pentru producția animalieră se prevede și în anul viitor o dinamică mai rapidă, sporind în continuare ponderea zootehniei în totalul producției agricole.în scopul satisfacerii în bune condiții a nevoilor de transport, planul asigură dotarea suplimentară a acestui sector, orientând întreaga activitate in direcția îmbunătățirii indicilor de utilizare a tuturor mijloacelor, pe baza optimizării fluxurilor de transport din economie., în concordanță cu hotărtrea Congresului al Xl-lea de a transforma actualul cincinal în cincinalul afirmării revoluției tehnico-științifi- ce, planul pe 1979 prevede sporirea considerabilă a aportului progresului științific și tehnic la Înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale. Nominalizarea în plan a peste 650 de obiective de cercetare și dezvoltare tehnologică orientează creația noastră științifică și tehnică spre lărgirea și folosirea eficientă a bazei proprii de materii prime, reducerea consumurilor materiale și energetice, diversificarea șl ridicarea calitativă a producției, introducerea șl extinderea tehnologiilor moderne ; peste 34 la sută din valoarea producției-marfă a anului viitor urmează să fie realizată pe seama produselor noi și reproiectate în actualul cincinal.Pentru înfăptuirea programului de Investiții s-au alocat 233 miliarde lei — aproape jumătate din cît s-a investit în întreg cincinalul trecut. Fondurile de investiții au fost repartizate pe ramuri potrivit priorităților dezvoltării noastre economico-sociale; industriei îl revin 57 la sută din investițiile; totale, asigurîndu-se mijloacele necesare pentru extinderea bazei proprii de materii prime și energetice, finalizarea unor mari obiective din ramurile prelucrătoare ; agricultura și silvicultura vor beneficia de peste 10 Ia sută din volumul de investiții, transporturile și telecomunicațiile de aproape 9 la sută, iar construcția de locuințe de 9,7 la sută.Ca urmare a sarcinii trasate de Plenara Comitetului Central al Partidului din iulie anul acesta, planul de investiții a concretizat, pe obiective, economii de peste 13 miliarde lei. obținute în principal ca rezultat al a- doptării unor soluții constructive și tehnologice mai eficiente, al utilizării de materiale de construcții ușoare și rezistente.Programul de investiții asigură, de asemenea, transpunerea în viață a politicii partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe teritoriu. Potrivit prevederilor de plan în profil teritorial, 31 de județe vor realiza în anul viitor o producție industrială de peste 10 miliarde lei. Totodată, prin planificarea intrării in funcțiune a numeroase capacități industriale și creșterea rapidă a producției în unitățile existente se asigură dezvoltarea economico-socială a tuturor județelor țării.Dezvoltarea in ritm rapid a economiei naționale va determina o participare mai activă și cu eficientă sporită a țării noastre la schimburile comerciale și cooperarea internațională. Potrivit planului, volumul de comerț exterior urmează să sporească cu 16,6 față de anul 1978, în condițiile în care exportul va avea o dinamică mai accentuată. Un ob'iectiv important U constituie îmbunătățirea in continuare a structurii exportului, prin creșterea aportului produselor prelucrate, cu deosebire a mașinilor, utilajelor șl instalațiilor de tehnicitate ridicată, a produselor valoroase din industria chimică, ușoară și alimentară. Ne revine sarcina de a asigura o cit mai bună valorificare a mărfurilor românești pe piețele externe, ținind seama de evoluția conjuncturii economice internaționale, de a acționa mai hotărît pentru ridicarea competitivității produselor noastre șl creșterea eficienței întregii activități de comerț exterior.întreaga concepție a proiectului de plan a fost axată pe aplicarea orientării fundamentale a Conferinței Naționale a partidului cu privire la accentuarea laturilor calitative ale activității economice.Astfel, productivitatea muncii în industria republicană, exprimată pe baza valorii producției nete, urmează să crească cu 10,2 la sută, contribuind cu peste 85 la sută la obținerea sporului de producție prevăzut.însemnate creșteri ale productivității muncii Sînt stabilite, de asemenea, pentru activitatea de construc- ții-montaj, agricultură șl transporturi, în toate ramurile se prevede să se acționeze pentru extinderea mecanizării și automatizării producției, ridicarea calificării întregului personal, perfecționarea organizării producției și a muncii, dimensionarea personalului și structurii acestuia in corelare strictă cu cerințele proceselor tehnologice.Planul cuprinde, de asemenea, sarcini importante în ce privește creșterea eficientei mijloacelor tehnice din dotare, producția netă la 1 000 lei fonduri fixe la valoarea neamortizată urmind să ajungă la 600 lei, față de 590 lei în 1978.Prin prevederile sale, planul accentuează reducerea costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale, majorindu-se astfel resursele financiare ale societății. Comparativ cu planul pe anul 1978, volumul economiilor ce se vor realiza 

40 la sută din sporulnoi.majoră a planului pe nivelurile consumurilor mate-

în anul viitor din reducerea cheltuielilor de producție se ridică, pe ansamblul economiei, la 10 miliarde lei, contribuția hotărîtoare revenind industriei.Creșterea mai rapidă a venitului național față de produsul social subliniază orientarea constantă a partidului nostru reflectată prin plan spre sporirea eficienței economice în toate sectoarele de activitate și amplificarea rolului factorilor intensivi ai reproducției.în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor prevăzute pentru anul viitor, o Însemnătate deosebită are aplicarea consecventă a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, stabilite cu prilejul plenarelor Comitetului Central al Partidului din anul acesta și a Consfătuirii de lucru din septembrie, pentru accentuarea laturilor calitative ale activității economice și introducerea noului mecanism economico- financiar.în cadrul problemelor principale ale planului pe anul viitor, doresc să subliniez în primul rind necesitatea aplicării unor măsuri hotărîte la toate nivelurile, pornind de la întreprinderi, centrale, ministere economice și organe de sinteză, pentru utilizarea deplină a capacităților de producție. Planul asigură în mod corelat, pentru fiecare ramură și sub- ramură a producției materiale, sarcinile de producție fizică cu capacitățile productive necesare.Hotăritor este ca în toate unitățile să asigurăm buna întreținere și exploatare a mașinilor și instalațiilor, funcționarea lor în deplină siguranță, folosirea maximă a spatiilor de producție și încărcarea corespunzătoare a utilajelor. Ținind seama că aproape o treime din sporul producției industriale urmează să se realizeze pe capacități noi, avem obligația să luăm toate măsurile pentru respectarea strictă a graficelor de punere în exploatare și de atingere a parametrilor proiectați la a- ceste obiective.Sarcini deosebite revin metalurgiei, industriei chimice, precum ' și altor sectoare de bază ale industriei, în care peste producției se prevede a se realiza pe capacitățiO problemă 1979 este încadrarea în planificate a riale în toate unitățile economice. Este de subliniat că prevederile de plan se întemeiază pe balanțe materiale echilibrate, în condițiile în care au fost luate în calcul reduceri substanțială ale consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, precum și creșterea gradului de recuperare și valorificare a materialelor secundare.în acest scop este necesar ca organele de conducere colectivă din ministere, centrale și intreprinderi. cu participarea directă a cadrelor de cercetare, proiectare și învățămint, să stabilească, pînă la sfîrșitul a- cestei luni, măsurile tehnico-organi- zatorice concrete pentru reducerea consumurilor specifice pe fiecare produs in parte, asigurînd sporirea coeficientului de utilizare a materiilor prime, modernizarea și înnoirea producției, promovarea și extinderea tehnologiilor avansate.Planul asigură resursele de energie primară necesare atît pentru satisfacerea cerințelor de materii prime ale industriei, cît și pentru acoperirea tuturor categoriilor de consumuri energetice planificate. Realizarea efectivă a acestor resurse impune aplicarea strictă a măsurilor stabilite pentru creșterea extracției, îndeosebi la lignit și huilă, asigurarea funcționării continue, la parametrii proiectați, a grupurilor energetice pe cărbuni.în vederea menținerii echilibrului balanței energetice, ne revine totodată sarcina să aplicăm în continuare măsuri severe de economisire a energiei, acționînd ferm pentru creșterea randamentelor energetice, perfecționarea instalațiilor de ardere, reducerea consumurilor proprii tehnologice in centralele electrice, a pierderilor de combustibili și energie și eliminarea funcționării în gol a utilajelor și instalațiilor.Pentru acoperirea necesarului de metal al economiei, o însemnătate deosebită are aplicarea, în toate combinatele siderurgice, a programului de măsuri privind realizarea unui coeficient de scoatere a laminatelor de 85 la sută. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie asigurată extinderea turnării continue, atingerea parametrilor proiectați la toate instalațiile, îmbunătățirea tehnologiilor de turnare a lingourilor și reducerea pierderilor la laminare.în același timp, se impune creșterea indicelui de utilizare a metalului la peste 85 la sută în întreprinderile din ramura construcțiilor de mașini, prin reducerea rebuturilor, croirea și debitarea optimizată a metalului, diminuarea adaosurilor de prelucrare, extinderea utilizării materialelor plastice și a altor materiale care înlocuiesc metalul, reproiectarea produselor și modernizarea tehnologiilor de fabricație.Sarcini importante pe linia economisirii metalului se prevăd și in activitatea de investiții, unde s-a aplicat o reducere substanțială a volumului de construcții metalice, tinînd seama de necesitatea promovării noilor soluții constructive cu elemente ușoare și rezistente.Avind in vedere cerințele dezvoltării economiei naționale, planul prevede de asemenea intensificarea preocupărilor de reducere a consumurilor specifice de produse chimice, lemn, materiale de construcții, materii prime din industria ușoară, mobilizarea 

rezervelor de economisire a tuturor resurselor materiale. Este de datoria organelor de conducere colectivă să instituie un regim strict de economii în toate unitățile, să acționeze cu ho- tărîre pentru înlăturarea oricăror pierderi de materii prime în procesele de fabricație, pentru respectarea riguroasă a normelor și normativelor de consum.Una din cerințele fundamentale ale dezvoltării noastre economice o constituie atragerea în circuitul economic a tuturor resurselor secundare. Planul prevede ca aceste resurse să contribuie la acoperirea necesarului de materii prime cu 38 la sută la producția de oțel, între 28—30 la sută Ia unele metale neferoase, peste 28 la sută la producția de hîrtie și cartoane; un rol important în echilibrarea balanței energetice are recuperarea resurselor combustibile și termice,în acest scop, ne revine sarcina de a transpune în viață complexul de măsuri stabilit la recenta plenară a Comitetului Central pentru organizarea unui sistem cuprinzător de colectare a resurselor secundare de la unitățile socialiste și gospodăriile populației, pentru elaborarea și folosirea celor mai eficiente tehnologii de valorificare a acestora.Totodată este necesar să se asigure recuperarea și reconditionarea suban- samblelor și reperelor refolosibile din mașinile, utilajele și instalațiile supuse casării, care vor fi introduse ca resurse în balanțele materiale prin planurile de stat.Definitivarea proiectului de plan încă din trimestrul al doilea și defal- carea indicatorilor pe toate treptele organizatorice au permis o mai bună pregătire a îndeplinirii sarcinilor prevăzute. Astfel, pină în prezent s-au încheiat contracte pentru desfacerea producției la intern în proporție de peste 95 la sută pe total economie, acțiunea fiind practic încheiată la unele ministere și pentru un număr mare de produse.Pentru a asigura creșterea volumului exportului la nivelul stabilit prin plan organizațiile de comerț exterior, ministerele, centralele și întreprinderile au obligația să urgenteze contractarea integrală a fondului da marfă destinat pieței externe, cu deosebire la produsele industriei construcțiilor de mașini, industriei ușoare, chimice și metalurgice.în ce privește programul'de investiții — deși stadiul pregătirii lucrărilor este mai bun decit în anul trecut — sînt necesare măsuri pentru introducerea soluțiilor constructive îmbunătățite în proiectele de execuție, pentru încheierea în cel mai scurt timp a contractării utilajelor tehnologice din țară și import, în concordanță cu fluxul de montaj și termenele de punere în funcțiune a noilor obiective.Avind în vedere Importanța deosebită a sarcinilor de creștere a productivității muncii și de reducere a costurilor de producție, este necesar ca programele speciale elaborate pentru aceste domenii să fie completate în fiecare întreprindere și centrală cu soluții și măsuri concrete care să fundamenteze și să acopere în între- gime prevederile de plan.Prin întreaga sa construcție, planul pe 1979 se integrează organic în ansamblul de măsuri pentru aplicarea generalizată, încă de la începutul anului viitor, a noului mecanism econo- mico-financiar.Introducerea valorii producției nete ca indicator de bază în principalele ramuri ale economiei, perfectionarea întregului sistem de indicatori eco- nomico-sociali orientează eforturile colectivelor din toate unitățile nu numai asupra dimensiunilor cantitative ale activității economice, ci și a celor calitative, îndeosebi asupra realizării producției fizice in structura sortimentală necesară economiei, utilizării mai bune a capacităților de producție, reducerii consumurilor materiile, creșterii productivității muncii.Corelarea strînsă a prevederilor de plan cu bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor cu noul sistem de formare a fondurilor și de repartizare a beneficiilor creează premisele necesare pentru aplicarea efectivă a principiilor autogestiunli economico-financiare, ale autocondu- cerii.Funcționarea întreprinderilor în condițiile noului mecanism economi-, co-financiar impune creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, a organelor de conducere din toate unitățile, în execuția exemplară a prevederilor de plan, în obținerea de rezultate economice superioare — singura sursă a autofinanțării, a sporirii rentabilității.în același timp sîntenj conștienți că aplicarea noului mecanism econo- mico-financiar impune din partea noastră o preocupare susținută pentru transpunerea integrală în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la perfecționarea planificării, în scopul fundamentării cît mai temeinice a prevederilor de plan și mobilizării maxime a rezervelor existente în economia națională.Avem, de asemenea, obligația să întărim conlucrarea cu centralele și județele, să participăm în mai mare măsură în mod nemijlocit la activitatea de întocmire și înfăptuire a planurilor în întreprinderi, astfel Incit să sporească răspunderea organelor de planificare, atît la elaborarea prevederilor de plan, cît și in procesul realizării acestora.Concentrind eforturile tuturor oamenilor' muncii în direcția accentuării laturilor calitative ale activității economice, creșterii accelerate și modernizării continue a producției materiale, planul pe anul viitor prevede sporirea venitului național cu 8,8 la sută, asigurînd resursele necesare pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a economiei și înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului, aprobat la Conferința Națională a partidului.Veniturile reale ale populației urmează să sporească cu 6,4 la sută, în principal pe seama celor ce provin din retribuirea muncii. Planul asigură creșterea retribuției reale cu 6,7 la sută, prin extinderea pe întregul an a etapei I de majorare a retribuției și începerea celei de-a doua etape, în condițiile menținerii indicelui preturilor și tarifelor în limitele prevăzute în cincinal.Vor spori, de asemenea, veniturile reale ale țărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producție și în gospodăriile personale cu 5,9 la sută. La dimensionarea fondurilor sociale de consum s-a ținut seama că in 1979 se va aplica cea de-a doua etapă de majorare a pensiilor și alocațiilor pentru copii, precum și de sporire a volumului de 

servicii oferite populației ; !n medie pe o familie, din fondurile sociale de consum, vor reveni în anul viitor 9 700 lei fată de 9 200 in 1978.în concordanță cu creșterea veniturilor populației, desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist vor spori cu 8,3 la sută, iar prestările de servicii pentru populație cu peste 19 la sută.în anul viitor se prevede construirea de către stat a 236 mii apartamente și 12 mii garsoniere — cu 76 mii mai mult decit prevederile din cincinal — într-o structură îmbunătățită în ceea ce privește numărul de camere. Proiectul de plan asigură lărgirea și modernizarea în continuare a bazei materiale a învătămintu- lui, ocrotirii sănătății, culturii și sportului, astfel îneît activitățile so- cial-culturale să se dezvolte în condiții cît mai bune pe întreg teritoriul țării.
Expunerea la proiectul de lege pentru 

adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979 
prezentată de tovarășul PAUL NICULESCU, j&SSr'SÎ 

viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor sJ’SaJuSzint Marii Adunări Naționale proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979.Bugetul de stat este întocmit pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli ale întreprinderilor, ca urmare a unor ample analize și dezbateri la care au participat un număr mare de oameni ai muncii, specialiști, organele colective de conducere din întreprinderi, centrale, consilii populare. instituții financlar-bancare și ministere. El a fost examinat de Plenara comună, din iulie, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a fost însușit de către Camera legislativă a consiliilor populare.întreaga activitate de elaborare a bugetului s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită, cu sprijinul personal al secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și potrivit orientărilor și indicațiilor cu privire la concepția bugetului de stat. în condițiile perfecționării mecanismului economico-financiar, la creșterea eficienței în toate domeniile de activitate, la folosirea cît mai judicioasă a resurselor materiale și bănești în dezvoltarea economico-socială.Bugetul de stat este corelat cu proiectul planului national unic și asigură mijloacele financiare necesare Îndeplinirii sarcinilor de dezvoltare susținută a tuturor ramurilor economiei naționale, iar pe această bază, sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului în lumina obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea și de Conferința Națională ale partidului din decembrie 1977.Elaborat în conformitate cu hotărârile Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—23 martie 1978, cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar, proiectul de buget prezintă fată de bugetele anterioare unele caracteristici noi.1. — Bugetul de stat reflectă introducerea valorii producției nete, adică a valorii nou create, întărirea rolului producției fizice și sortimentale, a altor indicatori calitativi, ca indicatori economici de bază, ceea ce permite evaluarea mai exactă a rezultatelor economice și financiare și determinarea unei activități mai eficiente,2. — Se afirmă cu putere principiul prioritar, potrivit căruia orice activitate economică trebuie să creeze noi valori, să sporească avuția națională, să aducă o contribuție cres- cindă la progresul și dezvoltarea generală a patriei. In acest sens, bugetul reflectă introducerea prelevării pentru societate a unei părți din valoarea producției nete, restituirea de către întreprinderi a fondurilor primite de la stat, pentru investiții și mijloace circulante.3. — Bugetul de stat reflectă rolul sporit al beneficiului ca pirghie economico-financiară de bază pentru stimularea activității economice și ca sursă principală pentru asigurarea dezvoltării economiei naționale și rri dicării continue a nivelului de trai al intregului popor. O parte însemnată din beneficii se lasă întreprinderilor pentru constituirea fondurilor proprii și anume : fondul de dezvoltare economică, fondul mijloacelor circulante, fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social, fondul pentru acțiuni sociale și fondul pentru participarea oamenilor muncii la beneficii. Volumul fondurilor proprii ale întreprinderilor ce se constituie în anul viitor se ridică la peste 50 miliarde lei.4. — Se îmbunătățește sistemul de finanțare a investițiilor : Întreprinderile noi și dezvoltările importante se finanțează din fondurile constituite la centrale și de la buget. Iar celelalte dezvoltări la unitățile existente, din fondurile proprii de dezvoltare economică ale întreprinderilor și, în completare, din credite bancare.5. — Unitățile economice au posibilitatea să-și asigure, în condiții mai bune, resursele financiare pentru mijloacele circulante de care au nevoie în vederea desfășurării activității economice. Spre deosebire de trecut, necesarul total de mijloace circulante se determină prin bugetul propriu de venituri și cheltuieli al întreprinderii in conformitate cu sarcinile de plan, pe baza normelor de stoc șl normativelor legale. în același timp, fondurile se asigură !n- tr-o proporție sporită din beneficiile lăsate la dispoziția întreprinderilor.6. — Se Introduce bugetul de venituri și cheltuieli în toate unitățile socialiste, ca pîrghie importantă de analiză, control și conducere a activității economico-financiare.Noile caracteristici ale bugetului de stat constituie elemente componente ale perfecționării mecanismului economico-financiar. La înde- mîna întreprinderilor, unităților economice, consiliilor oamenilor muncii se asigură instrumente economico-financiare, adecvate, care să permită autogestiunea economico-financiară, exercitarea efectivă a competențelor cu care sînt învestite. Se determină, totodată, o accentuare

Asigurînd realizarea exemplară a planului pe anul 1979, ne revine sarcina de a crea toate condițiile necesare pentru înfăptuirea prevederilor intregului cincinal, inclusiv ale programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării.Ținind seama că, odată cu planul pe 1979, s-au aprobat prin decret și prevederile pe ultimul an al cincinalului, avem sarcina să pregătim mai bine planul pe I960, luind din timp măsuri pentru contractarea producției și aprovizionarea tehnico-materială. elaborarea documentațiilor de investiții și asigurarea utilajelor necesare noilor capacități, încheierea contractelor de import-export, definitivarea programelor speciale privind productivitatea muncii și costurile de producție.Proiectul planului național unic pe anul 1979, supus dezbaterii dum

a răspunderilor unităților și organelor colective de conducere în folosirea, în condiții de înaltă eficiență economică, a părții din avuția națională pe care o gospodăresc. Aceasta Întărește autoconducereă, democrația socialistă, participarea mai activă a muncitorilor, a tuturor oamenilor muncii la conducerea vieții noastre economice și sociale.Unele din aceste măsuri au fost puse în practică începînd cu luna iulie a acestui an, iar de la 1 ianuarie 1979 se vor aplica și celelalte. Deși sîntem la început, putem constata cu satisfacție că rezultatele confirmă pe deplin justețea și eficienta acestor măsuri. Avind In vedere că îmbunătățim practici care au o perioadă îndelungată de existență, nu ne putem face iluzia că totul se va rezolva peste noapte, de la sine. Este necesar ca organele de conducere ale unităților socialiste, toți oamenii muncii, ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare, am desigur în vedere, înainte de toate, Ministerul Finanțelor, băncile, întregul aparat financiar-contabil, să depună o activitate perseverentă, energică și hotărî- tă, pentru a aplica în întregime șl pină la capăt ansamblul de măsuri prevăzute pentru perfecționarea conducerii și planificării activității economico-financiare.Proiectul Bugetului de stat pe anul 1979 cuprinde la venituri 344,2 miliarde lei, la cheltueli 341,9 miliarde Iei, o rezervă bugetară de 2,3 miliarde lei. Este deci un buget echilibrat.La alcătuirea bugetului i-a avut in vedere modul in care se realizează bugetul pe anul 1978, ce se prelimină a se încheia la venituri cu 307,5 miliarde lei, la cheltueili cu 305,6 miliarde lei, excedent 1,9 miliarde lei.Peste 57 la sută din veniturile bugetare, 198 miliarde lei, provin din acumulările bănești de la unitățile socialiste, creșterea față de anul 1978 fiind de aproape 14 la sută. în același timp, veniturile din impozite și taxe de la populație sînt prevăzute în suma de 2.6 miliarde lei, respectiv cu mult sub 1 la sută din totalul veniturilor bugetare.Cea mai mare parte a resurselor bugetare, 233 miliarde lei — la care se adaugă fondurile proprii ale unităților — este destinată finanțării economiei naționale, infăptuirii sarcinilor de plan în industrie, agricultură, cercetare științifică și introducerea progresului tehnic, construcții de locuințe și celelalte domenii.în cursul anului viitor se începe cea de-a doua etapă de majorare a retribuției, a pensiilor și a alocațiilor de stat pentru copii, vor crește veniturile muncitorilor, țăranilor, tuturor oamenilor muncii, pentru a se realiza sarcina stabilită de Conferința Națională de a crește veniturile reale ale populației cu 30—32 la sută.Pentru dezvoltarea învățămîntului se prevăd peste 18 miliarde lei (o creștere de 11,8 la sută), sănătate peste 13 miliarde lei (o creștere de 8,8 la sută) ; se prevăd creșteri pentru cultură și artă, educație fizică și sport. Totalul cheltuielilor social-cul- turale se ridică la peste 67'miliarde lei. Bugetul de stat asigură astfel fondurile necesare pentru înfăptuirea politicii partidului și statului de creștere continuă a nivelului de trai al populației.în bugetul de stat se prevăd, totodată, fondurile necesare pentru apărare, circa 12 miliarde lei (3,6 la sută din totalul cheltuielilor bugetului de stat), pentru activitatea organelor puterii și administrației de stat, judecătorești și procuraturii, circa 3,5 miliarde lei (1 la sută din totalul cheltuielilor).în conformitate cu rolul sporit al consiliilor populare, o parte integrantă și importantă a bugetului de stat o constituie bugetele locale. în anul 1979 veniturile proprii ale bugetelor locale vor însuma aproape 25 miliarde lei, iar cheltuielile planificate circa 52 miliarde lei. în completarea veniturilor proprii ale bugetelor locale s-a prevăzut alocarea de resurse din bugetul republican.Pe baza analizei de bilanț, efectuată In cursul acestui an, s-a elaborat și se supune spre aprobare Marii Adunări Naționale contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1977, care cuprinde la venituri 282,0 miliarde lei și la cheltuieli 280,4 miliarde lei, cu un excedent de 1,6 miliarde lei.Proiectul planului ca șl al bugetului de stat pe care sîntem chemați să le adoptăm In această sesiune, reflectă în mod grăitor forța și trăinicia orînduirii noastre socialiste. România dispune azi de o economie puternică, cu ritmuri de creștere dintre cele mai înalte, o industrie complexă ce se dezvoltă și își ridică necontenit nivelul tehnic, o agricultură in plină modernizare, o situație financiară și monetară bună.în condițiile în care lumea este profund zdruncinată de contradicții economice acute, cînd în numeroase țări asistăm, pe de o parte la fenomenul grav al subdezvoltării, iar pe de altă parte la nefolosirea cronică a capacităților de producție, la șomaj și inflație, la încetinirea creș- 

neavoastră, evidențiază Încă o dată politica fermă a Partidului Comunist Român de dezvoltare rapidă și echilibrată a tuturor ramurilor, de trecere de la acumulările cantitative la o nouă calitate în economie. în vederea ridicării bunăstării intregului popor, scopul final și rațiunea supremă a întregii noastre activități.Pornind de la aceste considerente, vă rog, stimați tovarăși deputați, să adoptați proiectul de lege cu privire la Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979.în Încheiere, doresc să exprim convingerea că, prin activitatea creatoare a întregului popor, prevederile da plan vor fi integral îndeplinite, mar- cind un nou și important pas înainte al patriei noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

să adoptăm și să înfăptuim proiecte atît de mărețe cum este planul de dezvoltare economică a țării, subliniază încă o dată imensele posibilități de care dispune un popor — eliberat de exploatare, asuprire, stăpin pe avuția națională, liber și independent — de a-și făuri prin munca și strădaniile sale prezentul și viitorul pe care-1 dorește, țelurile la care năzuiește.Evocînd cu cea mai mare satisfacție aceste realități, nu putem să nu subliniem sarcinile mari ce ne revin pentru îndeplinirea planului șl bugetului de stat pe anul viitor, ca și necesitatea eliminării neajunsurilor, lipsurilor și greutăților existente.Pe primul plan se pune problema organizării exemplare a activității economice și financiare In toate unitățile, mobilizarea eforturilor pentru realizarea ritmică a tuturor sarcinilor de plan și cu deosebire a celor care privesc valoarea producției nete, producția fizică, productivitatea muncii, calitatea producției și ceilalți indicatori de eficientă.Realizarea beneficiilor. în condițiile perfecționării mecanismului economico-financiar, prezintă o importantă deosebită atît pentru constituire* fondurilor de dezvoltare ale unităților, pentru realizarea măsurilor de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii din unitățile respective, cît și pentru contribuția la dezvoltarea generală a societății. De aceea, nu mai pot fi tolerate situațiile cînd unele întreprinderi nu realizează beneficiile planificate, nu asigură vărsămintele la bugetul statului. Cu atât mai serios se pune problema cind unele unități înregistrează pierderi în loc de beneficii. Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu este necesar să se analizeze temeinic cauzele care generează asemenea situații, să se ia cele mai corespunzătoare măsuri care să conducă la eliminarea lor, la asigurarea rentabilității unităților economice.O problemă cardinală a economiei naționale este reducerea cheltuielilor de producție, cu deosebire a celor materiale, de care depinde în mod esențial realizarea valorii producției nete. Sînt necesare acțiuni ferme, cu atit mai mult cu cît se constată ne- îndepliniri, mai ales în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, industriei alimentare, agriculturii, metalurgiei și altele. în această ordine de idei, reducerea consumurilor de combustibil și energie, materii prime și materiale — in condițiile în care importăm astfel de produse — valorificarea superioară și cît mal deplină a resurselor materiale, inclusiv a produselor secundare și deșeurilor, constituie o sarcină de căpetenie pentru fiecare unitate .socialistă, pentru fiecare om al muriciiDe asemenea, este necesar să se acționeze cu fermitate de către conducerile economice, cit și de organele financiar-bancare pentru a se reduce și lichida imobilizările de mijloace materiale și financiare, stocurile supranormative, cazurile în care unele întreprinderi nu sînt capabile să-și onoreze la termen obligațiile de plată, pentru a se asigura o situație financiară bună în toate unitățile economice.Sint necesare măsuri hotărîte pentru reducerea consumurilor de metal, ciment și alte materiale, utilizarea deplină a utilajelor și a timpului de muncă, reducerea imobilizărilor, a tuturor cheltuielilor de producție pe șantierele de construcții, concomitent cu punerea în funcțiune a investițiilor la termenele planificate, eventual devansarea lor. realizarea la timp a parametrilor teh- nico-economici proiectați.Corespunzător rolului, în continuă creștere, pe care-1 are comerțul exterior în economia națională, este necesar să se dea cea mai mare atenție realizării producției pentru export, în conformitate cu cerințele de competitivitate internațională, a- daptării rapide a acțiunilor concrete de import și export în funcție de modificările conjuncturale actuale pe piața externă, și, cu deosebire, sporirii continue a eficienței exportului, pentru a putea să asigurăm resursele valutare necesare acoperirii importurilor, echilibrul balanței comerciale și de plăți.O deosebită atenție trebuie dată problemelor economice și financiare din agricultura de stat șl cooperatistă, afirmării cu putere — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — a autoconducerii și autogestiunii în activitatea tuturor unităților agricole, pentru a determina realizarea mai rapidă a sarcinilor de mărire a producției agricole, creșterea hotărîtoare a valorii producției nete, organizarea întregii activități agricole pa principii economice, în interesul dezvoltării unităților agricole, al ridicării nivelului de trai îl lucrătorilor și cooperatorilor.Trebuie să se acorde cea mai mare atenție dezbaterii sistematice, in consiliile de conducere, in adunările generale ale oamenilor muncii, a bugetului de venituri și cheltuieli, a execuției acestuia, cultivării unul înalt sentiment de grijă și responsabilitate pentru gospodărirea și administrarea mijloacelor material* (1
(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRÂRILESESI UNII MARII A DU NĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a Il-a) bănești, apărarea și dezvoltarea întregului avut obștesc, pentru ridicarea calității intregii activități economice și financiare.Sarcini importante revin Ministerului Finanțelor, băncilor, organelor financiare teritoriale, aparatului eco- nomico-financiar și contabil, pe toate treptele organizatorice, in participarea cit mai activă la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică activitatea economică, de la inițierea planurilor pînă la înfăptuirea lor, pentru a asigura creșterea continuă a valorii nou create, obținerea unei
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planului și bugetului de statVă rog să-m’ permiteți ca, din însărcinarea Bi- roiflui Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, să prezintMarii Adunări Naționale coraportul Consiliului Suprem, referitor la Proiectul de lege privind adoptarea Planului național unic de dezvoltare economică și socială a țării și a Bugetului de stat pe anul 1979.Prevederile planului încorporează pe deplin sarcinile cuprinse în actualul cincinal .pentru 1979 și Programul suplimentar de dezvoltare economioo-socială a României pînă în 1980 adoptat de Conferința Națională a partidului, precum și orientările stabilite de Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din luna iulie a.c.La elaborarea și definitivarea proiectului de plan o contribuție hotă- rîtoare a adus secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care cu o deosebită clarviziune și realism a analizat în mal multe etape opțiunile de plan pe fiecare minister, ca și pe ansamblul e- conomiei și în profil teritorial, lndi- cînd soluții viabile pentru dezvoltarea susținută și echilibrată a economiei naționale, pentru intensificarea factorilor calitativi ai activității economice în condițiile introducerii noului mecanism economico-financiar, ale aplicării principiilor autofinanțării, autogestiunii și autoconducerii muncitorești în toate Întreprinderile.Construcția proiectului de plan și de buget pe anul 1979 se bazează pe rezultatele obținute în îndeplinirea planului pe primii trei ani ai actualului cincinal, asigurlnd, prin ritmurile și proporțiile sale, accelerarea creșterii noastre economice, ridicarea în continuare a potențialului teh- nico-material al țării. Prin ritmul prevăzut de creștere a producției globale de 11,3 la sută în raport cu 1978 și de 11,5 la sută la producția netă. România se va menține și în anul viitor printre țările cu economia cea mai dinamică, din lume.Punind accentul pe intensificarea procesului de modernizare a structurilor economiei, proiectul de plan prevede dezvoltarea prioritară a domeniilor purtătoare ale tehnicii de vîrf și promovarea largă a progresului tehnic în industria minieră, petrolieră, metalurgică, chimică, a construcțiilor de mașini și in celelalte ramuri industriale, asigurîndu- se valorificarea superioară a materiilor prime, realizarea de produse de înaltă calitate, satisfacerea cerințelor unei eficiențe economice ridicate.Ținînd seama de prevederile Programului suplimentar de creștere a nivelului de trai adoptat de Conferința Națională, proiectul de plan a- cordă atenție sporită dezvoltării in continuare a producției de bunuri de consum, îmbunătățirii structurii sortimentale și ridicării calității acestora în scopul aprovizionării populației la nivelul cerințelor unui consum rațional de produse agroalimen- tare și de folosință îndelungată.Consiliul Suprem apreciază ca deosebit de important faptul că la stabilirea nivelurilor pe anul 1979 s-a urmărit mobilizarea rezervelor existente în domeniul utilizării mijloacelor de producție de care dispunem în toate unitățile economice. Realizarea acestui deziderat se impune ca o cerință obligatorie avînd în vedere, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, necesitatea ca în anul viitor să se obțină o producție suplimentară în diferite ramuri ale industriei.în această ordine de idei se consideră necesar ca atît conducerea ministerelor, cît și consiliile oamenilor muncii' să ia măsuri deosebite pentru aprovizionarea ritmică și in structurile necesare cu materii prime și materiale a unităților, utilizarea cu maximum de randament a parcului de mașini-unelte și utilaje, folosirea deplină a capacităților și spațiilor industriale, asigurarea asistenței de specialitate în toate schimburile și a cadrelor de conducere, precum și întreținerea exemplară a mașinilor și utilajelor pentru evitarea avariilor.
Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale

la planul și bugetul de statPotrivit atribuțiilor încredințate de Marea Adunare Națională, Comisiile permanente, întrunite în ședință de lucru, au dez bătiit proiectul Planului național u nic de dezvoltare e-onomico-sorială și proiectul Bugetului de s*at r ■ uf 1979. împreună .i ■' ■ 1pentru ,-dopta.' ■Comisiile con stată ■ sarcinile prevăzute patrulea an al a~tiv!;i!"’ racterizate prin dinami-a incită a producției materiale, dezvoltarea tu

eficiențe economice șl a unor rezultate financiare cit mai bune. Totodată, sistemul financiar-bancar are sarcina să asigure respectarea strictă a legilor țării, o riguroasă ordine și disciplină financiară, exercitarea unui control financiar preventiv în toate sectoarele de activitate, evidențierea corectă și gestionarea corespunzătoare a valorilor materiale și financiare încredințate. Muncind cu seriozitate și abnegație pentru înfăptuirea politicii partidului, ca și întregul nostru popor, lucrătorii din sistemul financiar-bancar își vor a- duce contribuția la punerea în aplicare a măsurilor de perfecționare a
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Economice și Sociale a Românieiaccidentelor și întreruperilor neprogramate. Totodată, se impun măsuri în direcția întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, îmbunătățirii activității de calificare și ridicare a cunoștințelor profesionale ale muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, ale întregului personal muncitor în consens cu tehnologiile moderne In vederea creșterii continue a productivității muncii și îmbunătățirii calității produselor.în strînsă corelație cu Industria, prevederile de plan pentru 1979 în agricultură corespund atît rezervelor existente în acest sector de bază al economiei naționale, cit și nevoilor crescînde de produse agricole, asigu- rînd accentuarea procesului de modernizare și de creștere intensivă a producției, folosirea mal eficientă a fondului funciar, precum și baza teh- nico-materială necesară realizării nivelurilor prevăzute pentru producția vegetală și animalieră. Sarcinile pe anul viitor impun o preocupare deosebită din partea tuturor unităților agricole pentru efectuarea în cele mai bune condiții a lucrărilor prin organizarea mai bună a muncii, aplicarea unor tehnologii moderne și folosirea judicioasă a sistemei de mașini existente, pentru obținerea unor producții agricole cît mai mari, domenii în care și cercetarea științifică este chemată să-și sporească aportul pe măsura bazei materiale, a corpului valoros de cercetători de care dispune. Totodată, trebuie să se acționeze pentru organizarea întregii activități agricole pe principii economice In vederea întăririi autoconducerii și autogestiunii în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste.Prin Proiectul de plan pe anul 1979 sînt create condiții pentru dezvoltarea susținută a celorlalte ramuri ale economiei, pentru modernizarea bazei tehnico-materiale a acestora, în scopul sporirii contribuției lor la creșterea producției materiale șl a venitului național.Consiliul Suprem apreciază ca pozitiv faptul că la fundamentarea Proiectului de plan pe anul 1979 s-a luat în considerare, mal mult decît în anii anteriori, un aport sporit al progresului tehnic, cercetării științifice și dezvoltării tehnologice îndeosebi pe bază de concepție proprie, la valorificarea unor resurse, noi de materii prime și materiale, a materialelor secundare de toate categoriile, reducerea consumurilor de combustibili și energie, sporirea productivității muncii în toate sectoarele, creșterea nivelului calitativ al produselor.Realizarea acestor sarcini presupune, așa cum a subliniat recent conducerea partidului, îmbunătățirea simțitoare a activității de cercetare, deplasarea ponderii ei din laborator în unitățile de producție în vederea soluționării cu maximă operativitate a problemelor stringente din economie și din celelalte domenii, a scurtării ciclului cercetare-producție, a conjugării mai eficiente a eforturilor creatoare ale oamenilor muncii din sectoarele productive și de cercetare științifică.Pornind de la rolul Investițiilor, ca sector esențial pentru progresul multilateral al patriei, planul pe 1979 prevede realizarea cu prioritate a unor importante lucrări vizind dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a activității economice, eforturile fiind îndreptate mai ales spre obiectivele cu caracter productiv de care depinde îndeplinirea planului la toți Indicatorii pe 1979 și pe întregul cincinal.în acest context trebuie subliniat faptul că pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, în perioada iulie-octombrie a.c. ministerele și ceilalți titulari de investiții, cu sprijinul organelor centrale de sinteză, au analizat și găsit soluții constructive și tehnologice îmbunătăți^ - de reducere a volumului valoric al investițiilor cu peste 13 miliarde lei.Consiliul Suprem consideră că în domeniul investițiilor sînt necesare în continuare măsuri hotărîte pentru 

prezentat de deputatul ILIE ȘALAPAturor activităților economice și lărgirea relațiilor de producție și tehnico- științifice cu alte țări, creează cadrul material adecvat înfăptuirii orientărilor fundamentale hotărîte de Congresul al XI-lea și se încadrează î:> direcțiile de bază stabilite de Programul n-ivind măsurile suplimentare de dezvoltare economico-socială a României pînă în 1980, aprobat de Conferința Națională a partidului din 1977.Dimensiunile și structurile progra

mecanismului economico-flnanciar, la îndeplinirea exemplară a planului național unic și a bugetului de stat.In încheiere, vă invit, tovarăși deputați, să votați proiectul de Buget pe anul 1979, cu convingerea că îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare economică și socială a țării, pe care le dezbatem astăzi, corespund cerințelor stabilite de Programul partidului privitor la înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism, prosperității și înfloririi continue a României, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

folosirea completă a mijloacelor din dotarea șantierelor, pentru unirea mai bună a eforturilor întreprinderilor de construcții și ale unităților beneficiare pentru montarea in termen cît mai scurt a utilajelor șl mașinilor și darea în folosință a tuturor obiectivelor planificate la termenele prevăzute șl la parametrii proiectați, în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului va trebui intensificată activitatea pentru elaborarea, avizarea și prezentarea la aprobare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții prevăzute să înceapă in anul viitor, pentru contractarea întregului volum de utilaje tehnologice din țară și din import necesar pentru noile capacități, introducerea în proiecte a cît mai multe din soluțiile constructive noi, de înaltă eficiență.Dezvoltarea economico-socială prevăzută pentru anul 1979 este concepută în condițiile creșterii eficienței e- conomice în toate ramurile și domeniile de activitate, prin accelerarea ritmului de creștere a productivității muncii, prin reducerea costurilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale. Aplicînd cu fermitate indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului, este imperios necesar de a se întreprinde o vastă acțiune, care să cuprindă toate unitățile economico-sociale, pentru folosirea In spirit gospodăresc a intregii cantități de materii prime, a materialelor care rămîn după prelucrarea industrială, pentru perfecționarea sortării mașinilor și utilajelor casate și folosirea corespunzătoare a pieselor și subansamblelor, pentru perfecționarea și modernizarea tehnologiilor de fabricație în scopul reducerii consumurilor de combustibili și energie în toate întreprinderile industriale.De asemenea, se impune intensificarea activității de educare a oamenilor muncii în spiritul respectării riguroase a normelor de consum de materii prime, combustibili și energie, pentru schimbarea concepției despre deșeuri, organizîndu-se de urgență în toate orașele și satele colectarea deșeurilor atît de la unitățile economice, cît și de la populație, în vederea reintroducerii lor în circuitul productiv.Prevederile stabilite în domeniul comerțului exterior se circumscriu in orientările date de Conferința Națională a partidului și dau garanția lărgirii și diversificării în continuare a schimburilor economice externe, intensificării cooperării economice și tehnico-științifice internaționale, asi- gurînd echilibrul balanței comerciale de plăți. în vederea îndeplinirii acestor sarcini este necesar să se acționeze dc urgență pentru încheierea contractelor externe, intensificarea prospectării piețelor externe la produsele prevăzute pentru export și care nu au încă desfacerea asigurată, și gospodărirea judicioasă a fondurilor valutare alocate prin plan pentru importuri.Consiliul Suprem apreciază că dezvoltarea susținută a producției materiale și ridicarea eficienței acesteia la parametrii stabiliți prin plan asigură și în anul 1979 un ritm înalt de creștere a venitului național, fondurile necesare programului de investiții și pentru creșterea hlvelului de trai. Sînt create astfel toate condițiile ca, începînd din anul viitor, să se treacă la aplicarea celei de-a doua etape a acțiunii de majorare a retribuțiilor, pensiilor și alocațiilor pentru copii, pentru dezvoltarea în continuare a bazei materiale a învăță- mintului. ocrotirii sănătății, culturii și îmbunătățirii condițiilor de locuit, pentru desfacerea volumului de mărfuri de larg consum si realizarea serviciilor către populație.Consiliul Suprem susține adontarea Planului și a Bugetului pe anul 1979 de către Marea Adunare Națională, apreciind că îndeplinirea prevederilor acestora va însemna un pas decisiv in realizarea obiectivelor actualului plan cincinal, va marca o nouă treaptă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România.

mului de investiții pe anul 1979 asigură continuitatea creșterii în ritm accelerat a forțelor de producție și amp'asarea 'or rațională pe teritoriu, creează condiții pentru încheierea cu succes a ac- Cualu'ui c'nc'nal si. totodată, o baz" solidă pentru proiectarea dezvoltării econom ei noastre in viitoare.e cin cina'e.Comisiile rp-c i-ză -5 î it-nag.-’ fundamentare a planului orientează activitatea economică în direcția perfecționării și ridicării pe o treaptă 

mal Înaltă a autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare, la toate nivelurile și profilurile economiei, ca factor esențial pentru concentrarea eforturilor spre folosirea intensivă a potențialului productiv din unitățile economice. Accentul pus pe sporirea veniturilor proprii ale Întreprinderilor, prin desfășurarea unei activități economice eficiente, va mări contribuția acestora la creșterea fondului național de dezvoltare și a avuției naționale, la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, a gradului de civilizație 
a întregii noastre societăți.în acest cadru, întreprinderile, toate organele economice au datoria să creeze condițiile necesare pentru imprimarea unui regim sever de economisire și valorificare superioară a materialelor și combustibililor, recuperarea și refolosirea în producție a resurselor secundare și a deșeurilor, obținerea unor indici superiori de u- tilizare a mașinilor și instalațiilor, reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității și ridicarea nivelului tehnic al produselor, înscriindu-se astfel pe linia orientărilor cuprinse în cuvînta- rea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 1 noiembrie1978.Analizînd proiectul Bugetului de stat pe anul 1979, Comisiile relevă că dimensiunile veniturilor și cheltuielilor creșterea timentele prevăzute direcțlonează eficienței în toate compar- vieții economico-sociale.

Din cuvîntul participantilor
în cuvîntul său, deputatul |gjț 

Avram-® spus : potrivit hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini îi revine sarcina să realizeze o producție suplimentară mai mare de 34 miliarde lei, din cele peste 100 miliarde lei ce urmează a fi obținute pe ansamblul economiei, in afara prevederilor inițiale ale cincinalului. Pe primii trei ani ai cincinalului, construcția de mașini va realiza o producție suplimentară de peste 15 miliarde lei, adică 45 la sută din sarcina pe întreg planul cincinal.Cu toate rezultatele obținute — a spus vorbitorul în continuare —, trebuie să consemnăm neindeplinirea planului fizic la unele sortimente, neatingerea nivelului planificat privind reducerea costurilor de producție, insuficienta folosire a capacităților existente și a forței de muncă, în- tîrzieri în onorarea unor contracte cu beneficiarii din tară și din străinătate.în prezent, a spus el, ne concentrăm eforturile pentru a^asigura o mai bună coordonare, la nivelul întreprinderilor, al centralelor industriale, al ministerului, a tuturor factorilor de care depinde optimizarea procesului de producție, astfel incit să asigurăm realizarea în bune condiții a sarcinilor ce ne revin.Subliniind că producția ramurii construcțiilor de mașini urmează să crească in anul viitor cu 13 la sută față de 1978, iar la principalul indicator sintetic — producția netă — cu 21 la sută față de preliminările anului 1978, ministrul industriei construcțiilor de mașini a arătat in încheiere că, potrivit indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, principalul instrument ce va fi folosit pentru atingerea acestor niveluri îl constituie reducerea normelor de consum, in special la metal, in paralel cu valorificarea la maximum a materialelor utilizate, reducerea substanțială a rebuturilor, a consumului de combustibili și energiei, generalizarea mai rapidă a tehnologiilor moderne . și alte asemenea măsuri.Toți oamenii muncii din Capitală, asemenea întregului nostru popor — a spus deputatul Qj^Că ~ dau o înaltă apreciere și susțin întru totul întreaga politică a partidului și statului nostru, muncind cu însuflețire pentru realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor asumate. Pe 10 luni din acest an, planul producției industriale a fost îndeplinit in proporție de 101,6 la sută, realizîndu-se suplimentar 1,8 miliarde lei, iar pînă la sfîrșitul anului preliminăm realizarea integrală a angajamentului de 2 miliarde lei. Prin aceasta, prevederile cincinalului pe primii trei ani vor fi depășite în industria Capitalei cu 13,3 miliarde lei. în cele trei trimestre ale acestui an. productivitatea muncii a fost depășită cu 1,6 la sută, întreaga producție realizată peste plan fiind obținută pe această cale.Ritmurile și nivelurile stabilite in proiectele de plan și buget pe anul 1979 reflectă activitatea neobosită, plină de înaltă răspundere patriotică, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru mai buna valorificare a turor resurselor județelor țării.Pe ansamblul Capitalei, planul 1979 prevede creșterea producției dustriale cu 9 la sută, fiind cu miliarde lei mai mare decît prevederile cincinalului. La aceasta se a- daugă 2,345 miliarde lei angajamentul nostru pentru a contribui la realizarea unui plus de producție industrială pe 1979 de minimum 15 miliarde lei. în anul viitor trebuie să realizăm investiții în valoare de 22,6 miliarde lei, concretizate în punerea în funcțiune a 110 capacități de producție, 41 400 apartamente, 30 000 mp spații comerciale, 10 700 creșe, grădinițe, internate școlare și cămine studențești, 6 600 1----- 1 1-cămine de nefamiliștl.Comitetul municipal de partid, Comitetul executiv al Consiliului popular, a arătat vorbitorul în încheiere. au organizat și desfășoară o largă acțiune, in toate unitățile din București, in așa fel îneît Capitala să-și aducă o contribuție sporită la îndeplinirea acestor sarcini importante puse de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fata întregii țări, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

tu-pe in-5,4

locuri înlocuri în

Elaborate sub nemijlocita îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a spus în cuvîntul său deputatul 
Gheorwhe Dsnu, Planul și Buge' tul de stat pe anul 1979 poartă amprenta inestimabilei contribuții personale a secretarului general al partidului, care, cu o înaltă competentă și largă clarviziune politică, imprimă un dinamism fără precedent întregii activități economico-sociale a țării. Subliniind că ritmurile și proporțiile stabilite prin plan prevăd dezvoltarea mai accelerată a unor subramuri specifice ale construcției de mașini,

1979, construit în conformi- princlpiile privind perfecțio- mecanismului economic-fi- și Întemeiat pe bugetele de și cheltuieli ale întreprinde-

folosirea rațională a fondurilor financiare, mobilizarea rezervelor din economie spre înfăptuirea in cele mai bune condiții a obiectivelor înscrise în Planul național unic de dezvoltare.In același^ timp, proiectul de Buget pe anul tate cu narea nanciar venituri rilor, reflectă preocuparea pentru u- tilizarea mai intensă a pirghiilor financiare, stimularea unităților economice, a tuturor oamenilor muncii, în utilizarea cu maximum de randament a resurselor, eliminarea risipei și obținerea de rezultate calitativ superioare la fiecare loc de activitate.Prin prevederile lor, Planul și Bugetul de stat pe anul 1979 concretizează căile și resursele necesare trecerii la înfăptuirea celei de-a doua etape de majorare a retribuțiilor din acest cincinal, obiectiv fundamental înscris in Programul inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind creșterea mai accentuată a nivelului de trai al întregului popor. în concordantă cu sporirea veniturilor oamenilor muncii, proiectele de acte normative supuse legiferării au în vedere creșteri atît pentru producția bunurilor de consum, cît și a serviciilor, intr-o structură și varietate care să permită satisfacerea din ce în ce mai bună a cerințelor populației.Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale au analizat si modul de îndeplinire a prevederilor de plan pentru anul 1977, consemnînd 

vorbitorul a arătat că, în lumina acestor cerințe, Centralei industriale de utilaj petrolier și minier ii revin sarcini deosebite privind dotarea industriei extractive cu sisteme complexe de mașini pentru lucru in subteran și la suprafață, astfel îneît in următorii ani să se rezolve problemele de fond ale mecanizării lucrărilor din acest sector și să sporească contribuția la export.După ce a înfățișat rezultatele obținute pe primele 9 luni ale anului de unitățile componente ale centralei, el a arătat în continuare că trăsătura definitorie a planului pe anul 1979 o constituie realizarea lui in condițiile aplicării în întreaga noastră economie națională a măsurilor luate pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar.Introducerea autoconducerii muncitorești și autogestiunii in toate întreprinderile — a încheiat vorbitorul — creează premisele ca fiecare colectiv de muncă să obțină rezultate economice și financiare superioare.în cuvîntul său, deputatul Mihail 
FIOrGSCU a ar^tat sarcinile ce se desprind din proiectele de lege pentru adoptarea Planului și Bugetului pe 1979 prevăd pentru Industria chimică creșteri ale producției industriale cu 18,3 la sută față de planul pe 1978. Creșterile de producție se reflectă cu precădere în ramurile de vîrf; în petrochimie, fire și fibre sintetice, îngrășăminte chimice și altele. Ceea ce caracterizează planul pe anul viitor este și o schimbare de structură pe seama produselor cu un înalt grad de prelucrare, cu o ridicată eficiență economică, precum și o importantă creștere a valorificării materiilor prime și resurselor naturale ale tării, ca , urmare a intrării în producție a noi capacități.Referindu-se la planul de investiții pe anul viitor, deputatul a menționat că la realizarea de investiții se pune un accent deosebit pe transpunerea în viață a recentelor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind reducerea costurilor investițiilor prin tipizarea instalațiilor tehnologice, a halelor industriale, utilajelor și materialelor de montaj, ca și a construcțiilor. Măsurile luate de minister pentru asigurarea documentației de execuție, sprijinul hotărît pentru livrarea utilajelor din țară la termenele stabilite și recuperarea rapidă a restanțelor. concentrarea prioritară a forțelor de construcție și montaj pe marile șantiere ale chimiei vor asigura realizarea integrală a programului stabilit.în încheiere, vorbitorul a arătat că introducerea în unitățile industriale a noilor forme ale democrației socialiste, exprimate prin autoconducerea muncitorească și autogestiunea economico-financiară, creează condițiile atragerii în organizarea și conducerea industriei a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și economiștilor, cu întreaga răspundere a realizării prevederilor din Planul național unic de dezvoltare economico-socială.Deputatul Mocuța aspus : Elaborat în concordanță cu o- rientările Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, sub conducerea directă a secretarului general al partidului, proiectul de plan stabilește parametrii principali, cantitativi și calitativi, ai progresului material și spiritual al patriei noastre. Indicatorii planului atestă in Anul agricul- (Continuaze în pag. a IV-a)

noi șl remarcabile succese în întreaga dezvoltare economico-socială a țării, rod al politicii economice realiste a partidului nostru. în consecință, Comisiile supun Marii Adunări Naționale aprobarea execuției planului pe anul 1977, așa cum a fost consemnată in comunicatul dat publicității la 5 februarie 1978.Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară a examinat separat contul general de execuție a Bugetului de stat pe anul 1977, care s-a încheiat cu un excedent al veniturilor față de cheltuieli ce însumează 1,6 miliarde lei. De asemenea, Comisia a analizat și execuția Bugetului Marii Adunări Naționale.Constatînd preocuparea pentru utilizarea cu maximă grijă a fondurilor în realizarea acțiunilor programate. Comisia propune aprobarea lor de către Marea Adunare Națională.Proiectele Planului șl Bugetului pe anul 1979 dimensionează, cantitativ și calitativ. în profil de ramură și teritorial, în concordanță cu realitățile țării noastre, mersul construcției socialiste, asigurînd dezvoltarea armonioasă, pe multiple planuri, a întregii vieți economico-sociale și ridicarea standardului de viață al tuturor celor ce muncesc, al întregului popor.Ținînd seama de aceste considerente. Comisiile avizează favorabil, în unanimitate, proiectul Legii privind Planul național unic de dezvoltare economico-socială și proiectul Legii privind Bugetul de stat pe anul 1979 și propun Marii Adunări Naționale adoptarea lor în forma în care au fost prezentate.

mod elocvent că și anul 1979 se va caracteriza prin dezvoltarea accelerată, proporțională, armonioasă și multilaterală a economiei naționale. Așa cum rezultă din prevederile planului, în anul 1979 va spori aportul factorilor intensivi, calitativi la dezvoltarea economică a patriei.Referindu-se în continuare la planul economico-social în profil teritorial al județului Cluj, vorbitorul a arătat că producția industrială netă va spori cu 21,5 la sută, iar producția marfă cu 13,2 la sută ; nivelul productivității muncii în industria județului va trebui să sporească cu 12,9 la sută, iar cheltuielile materiale la 1 000 de lei producție marfă, urmează să fie reduse cu 21 lei.Arătînd că Înfăptuirea obiectivelor economico-sociale fixate pentru anul viitor depinde în mare măsură de realizările cu care va fi încheiat anul 1978, vorbitorul a reliefat că oamenii muncii din județul Cluj muncesc cu abnegație șl pricepere pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din planul pe acest an și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Organizațiile de partid, toate organismele componente ale Frontului Unității Socialiste, toți oamenii muncii din județul nostru — români, maghiari și de alte naționalități — a spus în Încheiere deputatul Ștefan Mocuța — vor acționa cu toată fermitatea pentru întîmplnarea cu noi realizări In muncă a mărețului eveniment Istoric de la 1 decembrie — aniversarea a 60 de ani de la Unirea pe veci a Transilvaniei cu patria mamă România și formarea statului național unitar român.Am deosebita cinste șl bucurie — 
a spus deputata fyQ RlChtCf — dau glas gîndurilor și sentimentelor de adincă recunoștință și mulțumire ale tuturor oamenilor muncii români și maghiari din județul Covasna, înfrățiți în muncă și idealuri, față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce ati făcut și faceți în vederea dezvoltării armonioase și multilaterale a tuturor județelor patriei, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a fiilor României socialiste, fără deosebire de naționalitate.Subliniind că obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului se înfăptuiesc cu succes, vorbitoarea a arătat că industria județului Covasna a îndeplinit planul producției industriale pe primii trei ani ai actualului cincinal. Prin aceasta s-au creat astfel premise ca la finele anului 1980 acest județ să realizeze o producție industrială de peste 10 miliarde lei. în încheiere, deputata Eva Richter a spus: Județul Covasna cunoaște, în acest cincinal, cel mai înalt ritm de dezvoltare din istoria sa. î" acest context, și orașul Tîrgu Secuiesc a făcut pași importanți pe calea industrializării socialiste, ale cărei baze au fost puse cu prilejul vizitei de lucru făcute de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în anul 1967, cînd a fost semnat certificatul de naștere al unei puternice platforme industriale.Subliniind că prevederile pentru agricultură și industria alimentată sînt în deplină concordanță cu cerințele economiei și cu posibilitățile de producție deputatul MÎCUUSSCU spus : ale celor două ramuri,

tură a și Început. Putem informa că însămînțârile de toamnă s-au încheiat pe o suprafață de peste 3,3 milioane ha, în condiții mai bune de execuție, iar vegetația evoluează mai bine decît în toamna trecută. Va trebui să luăm în continuare toate măsurile privind terminarea grabnică a recoltării porumbului și sfeclei de zahăr și executării arăturilor de toamnă, pe Întreaga suprafață ce se insămințează în primăvară. Cel de-al doilea obiectiv major al anului viitor îl constituie realizarea programului de creștere a efectivelor și îndeosebi a producției animaliere.în continuare, vorbitorul a spus : vom urmări creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, folosirea rațională a bazei tehnico-materiale, în vederea îndeplinirii sarcinilor de creștere a producției nete, în toate ramurile și sub- ramurile, și realizarea unei rentabilități corespunzătoare la toate produsele agroalimentare. Va trebui, de asemenea, să acordăm o importanță deosebită, în anul ce vine, creșterii eficienței economice a activității din agricultură și industria alimentară.Aplicînd neabătut în viață prețioasele orientări date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul „Zilei recoltei" și la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., vom face totul pentru ca și în agricultura noastră socialistă să se afirme cu putere revoluția teh- nico-științifică, prin aplicarea imediată și eficace a tuturor realizărilor acesteia.

pro- per- de1979

Corespunzător cu liniile directoare, stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului — a arătat deputatul PgțfQ COfl” 
Stantîn — proiectul de lege ce ne este supus spre dezbatere și adoptare prevede însemnate creșteri cantitative și calitative în Industria minieră, dezvoltarea economico-socială a Văii Jiului, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a minerilor.Producția de cărbune exțras din abatajele Văii Jiului va cunoaște o dinamică deosebită. în 1979. ea va crește cu 13,7 la sută, iar în 1980 cu 33,6 la sută față de primul an al actualului cincinal. Sporurile de producție vor fi obținute pe căile ce ne-au fost indicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central din 28 septembrie a.c. și anume : sporirea productivității muncii prin movarea progresului tehnic și fecționarea calificării forței muncă.Prin prevederile planului pe se fac noi pași pe calea materializării indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind modernizarea producției de cărbune, date cu ocazia vizitelor de lucru făcute în mijlocul nostru. Realizarea importantelor creșteri cantitative depinde de acum înainte numai și numai de modul în care colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din Valea Jiului vor acționa pentru valorificarea cit mal eficientă a tuturor condițiilor tehnice și organizatorice create.în continuare vorbitorul a spus : Conștienti de importanta muncii noastre in cadrul economiei naționale, minerii, inginerii și tehnicien’l Văii Jiului, în frunte cu comuniștii, sint hotărîți să răspundă, în spiritul celui mai fierbinte patriotism, chemării Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste privind aniversarea a 60 de ani de la formarea statului național unitar român, con- centrîndu-și toate eforturile pentru a îndeplini exemplar prevederile planului cincinal și ale programului suplimentar de dezvoltare economico- socială a patriei.în cuvîntul său, deputatul Qqj1. 
nel Burtica a spus: Planul pen- tru 1979 prevede o creștere cu peste 16 la sută a comerțului exterior total și cu peste 18 la sută a exportului. Vorbitorul a arătat că aceste sporuri urmează să se realizeze într-un context internațional nu prea favorabil schimburilor, caracterizat prin creșterea instabilității monetar-valutare, persistența crizei energiei pe plan mondial și a crizei economice In țările capitaliste și prin accentuarea tendințelor protecționiste, mai ales în comerțul cu produse superior prelucrate. El a precizat că sarcina Ministerului Comerțului Exterior, a unităților producătoare, a ministerelor economice este de a acționa energic, pe baza programelor stabilite, în direcția îmbunătățirii mai hotărîte în 1979 a structurii produselor destinate exportului, a asigurării unor parametri tehnlco-economici ai produselor de nivel superior. O atenție deosebită trebuie acordată îmbunătățirii permanente a calității tuturor produselor destinate exportului, a modului ds prezentare și ambalare a acestora pentru a fi competitive cu produsele similare pe plan mondial și a asigura și pe această cale o mai bună valorificare Ia export. Și în sfera comercializării produselor în se va realiza trecerea la o nouă. în acest sens, vor fi eforturi deosebite pentru ca tea comercială în exterior să-și aducă o contribuție mult mai mare la mai buna valorificare a produselor de ex-

exterior calitate depuse activita-
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a III-a) port, la realizarea unui comerț exterior modern și a unor operațiuni comerciale avantajoase pentru economia națională, la așezarea schimburilor externe pe baze mai stabile și de perspectivă. Se va acționa pentru asigurarea unor contracte de lungă durată, atît la export, cit și la import, pentru intensificarea activității de cooperare economică cu alte țări pe baze reciproc avantajoase.Prin parametrii săi mobilizatori, planul pe anul viitor se definește ca un insuflețitor program al muncii și bunăstării noastre, a spus deputatul 
May Gunther. planul national unic creează cadrul pentru asigurarea, în spiritul umanismului și echității socialiste, a egalității in drepturi a celor ce muncesc. Rămîne un fapt, demonstrat cu limpezime și in județul nostru. Sibiu, că egalitatea adevărată — socială și națională — între toți fiii patriei înseamnă, mai presus chiar decit posibilitatea de a învăța și vorbi limba proprie, condiții și șanse autentic egale în muncă, în creație, în afirmarea socială.Vorbitorul a arătat în continuare că în județul Sibiu s-a acționat și se acționează cu consecvență pentru trecerea la autoconducere și autofinanțare a întreprinderilor și localităților. Se urmărește creșterea răspunderii localităților în proiectarea dezvoltării viitoare, prin mobilizarea tuturor rezervelor în scopul sporirii veniturilor la bugetele locale și antrenarea comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare în acțiuni și inițiative menite să îmbunătățească echilibrul economico-finan- ciar al acestor unități, stabilirea nivelurilor de producție pornind de la studierea temeinică a cererii pieței interne și externe, asigurarea din timp și într-o lungă perspectivă a contractelor, astfel încît activitatea economică să servească nevoilor concrete, reale ale economiei, să asigure Îndeplinirea și depășirea angajamentului suplimentar asumat de organizația județeană de partid în acest cincinal.Vibranta chemare a Consiliului National al Frontului Unității Socialiste adresată tuturor cetățenilor României socialiste cu prilejul glorioasei sărbătoriri a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, e- veniment memorabil în lupta seculară a poporului nostru pentru eliberarea națională și unitatea statală, găsește în rindurile oamenilor muncii sibieni un larg și puternic ecou. De la această înaltă tribună doresc să declar că nu vom precupeți nici un efort pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor materiaie și umane, pentru aplicarea cit mai largă a cuceririlor științei si tehnicii înaintate, făcind din acest cincinal cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice.în lumina indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se asigura, in cursul actualului cincinal, o afirmare mai puternică a revoluției tehnico- științifice in toate ramurile economiei naționale și vieții sociale din patria noastră — a spus deputatul 
Ion UrSU— planul acordă o atenție deosebită obiectivelor menite să sporească contribuția științei și tehnologiei la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială, la sporirea venitului și avuției naționale. In acest sens, planul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic a fost elaborat înaintea celorlalte secțiuni de plan, creindu-se, prin aceasta, posibilitatea ca prevederile din planul de investiții, ca și cele din planul de producție să fie susținute printr-o bază științifică și tehnologică corespunzătoare, prin noi tehnologii și produse bazate, în majoritate, pe concepție proprie.în planul pe 1979 au fost prevăzute, suplimentar față de prevederile cincinalului, 164 obiective de cerce- tare-dezvoltare. O atenție deosebită s-a acordat asigurării prin plan și a acelor obiective care răspund cerinței de dezvoltare și valorificare superioară a bazei de materii prime, in special prin atragerea în circuitul e- conomic a resurselor cu conținuturi utile sărace și prin reciclarea deșeurilor, concomitent cu reducerea mai accentuată a consumurilor de materiale și energie.în continuare, vorbitorul a arătat, că Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie va acționa mai hotărît atit pe linia cercetării și ingineriei tehnologice, cit și în sprijinul direct al unităților productive din întregul teritoriu. Vom face totul pentru a asigura pășirea mai hotărîtă a cercetătorilor dincolo de pragul laboratoarelor, în uzine și pe ogoare, pentru ca împreună cu cei ce muncesc nemijlocit la realizarea producției fizice să rezolve efectiv problemele actuale și de perspectivă ale economiei. Vom acționa astfel încît, încă din primele etape ale realizării sarcinilor de plan pe anul viitor, să întărim contribuția cercetătorilor, inginerilor și proiectanților la lupta permanentă. dusă în întreaga economie, pentru reducerea cit mai severă a consumurilor de materiale și energie, pentru eliminarea oricărei risipe, pentru reciclarea și valorificarea chibzuită a fiecărui gram de metal, a fiecărui watt-oră de energie, pentru a transforma milioanele de tone de materii prețioase, considerate pînă acum drept deșeuri, într-o sursă majoră de materii prime pentru dezvoltarea e- conomiei. Vom adopta, totodată, măsurile ce se impun pentru întărirea contribuției cercetării și ingineriei, de la concepție și pînă la darea în funcțiune a obiectivelor, la creșterea gradului de siguranță a tuturor instalațiilor, în vederea asigurării unei desfășurări normale a producției.în cuvintul său, deputatul Q|țgO|*« 
yhc Badea a ar^tat sporurile de producție prevăzute în anul 1979 vor fi realizate de constructori de rulmenți și organe de asamblare în cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii. în acest scop s-a desfășurat o intensă activitate îndreptată spre sporirea capacităților de producție și utilizarea cit mai deplină a lor, spre promovarea unor metode moderne de organizare a conducerii, producției și a muncii, a unor noi soluții constructive și tehnologice, precum și pentru amplificarea acțiunii de autodotare.Punînd accentul pe creșterea ponderii produselor din clasele superioare, de precizie, în anul viitor va fi asigurat aproape în totalitate necesarul de rulmenți și organe de asamblare pentru industria noastră de autocamioane, tractoare, autoturisme, locomotive, motoare electrice și va spori exportul cu circa 40 la sută.Reafirmînd adeziunea neabătută a tuturor celor ce muncesc pe tot mai 

înfloritoarele meleaguri băcăuane la politica partidului și statului nostru de dezvoltare susținută, accelerată a economiei țării — a spus deputatul 
Ghecrghe Roșu - ne manifes* tăm acordul deplin cu prevederile a- cestor importante documente.Vorbitorul a arătat că județul Bacău beneficiază din plin de politica științifică a partidului de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor județelor țării, realizind în acest an o producție globală industrială de peste 23 miliarde lei. în actualul cincinal, volumul investițiilor depășește 30 de miliarde lei, alocați îndeosebi pentru obiective din ramurile de virf ale industriei : energie electrică, chimie, mașini-unelte ; numai pentru perioada 1979—1980 sînt prevăzute a intra în funcțiune alte 55 noi instalații și obiective.După ce a prezentat preocupările și măsurile luate in direcția asigurării ritmicității producției, a eliminării lipsurilor și neajunsurilor semnalate în unele sectoare ale economiei județului, vorbitorul a spus: Planul pe anul 1979 pune și în fața unităților economice din județul nostru sarcina creării condițiilor pentru aplicarea normelor stabilite privind dezvoltarea autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare. Am întreprins în acest sens măsuri pentru pregătirea încă de pe acum a tuturor întreprinderilor în vederea trecerii la noul indicator economic — producția netă — astfel încît chiar de la sfirșitul acestui an unitățile să poată demara cu succes In realizarea producției fizice din planul anului1979.Apllcînd în practică Indicațiile date de tovarășul secretar general al partidului de a corela mai bine prevederile de plan cu cerințele de transport ale economiei pe baza contractelor Încheiate cu beneficiarii de transport, în planul pe 1979 sînt prevăzute ritmuri diferențiate de dezvoltare, dîndu-se prioritate transporturilor fluviale și maritime — a menționat în cuvintul său deputatul 
Traian Dudaș. Satisfacerea în bune condiții a cerințelor economiei se prevede a se realiza prin aplicarea .consecventă a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se prelua cu parcul auto al întreprinderilor și unităților economice, al consiliilor populare județene, transporturile pe distanțe mici, calea ferată efectuînd transporturi la distanțe mai mari, care permit utilizarea eficientă a parcului de vagoane și locomotive.Vorbitorul a arătat că planul prevede alocarea unor importante fonduri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a transporturilor și telecomunicațiilor, creșterea cantitativă și calitativă a prestărilor de servicii pentru populație în activitatea de poștă și telecomunicații, continuarea acțiunii de automatizare a rețelei de telecomunicații, dublări și electrificări de căi ferate. Lucrări de o deosebită amploare se vor desfășura în construcția canalului Dunăre-Marea Neagră, a podurilor dunărene pentru trafic feroviar și rutier și în realizarea noilor capacități portuare la mare și pe Dunăre. Deputatul a relevat faptul că se va acționa cu și mai multă fermitate pentru creșterea gradului de pregătire profesională, a ordinii și disciplinei în vederea îmbunătățirii siguranței circulației și a navigației, pentru reducerea consumurilor de materiale, combustibili și energie, utilizarea mai bună a mijloacelor, reducerea distanțelor de transport., sporirea tonajului trenurilor și îmbunătățirea tehnologiilor de reparații.Exprimîndu-mi acordul deplin față de prevederile Planului și bugetului pe anul 1979, vă rog să-mi permiteți să vă asigur pe dumneavoastră mult stimate tovarășe secretar general al partidului, Marea Adunare Națională. că oamenii muncii din transporturi și telecomunicații vor depune întreaga lor, capacitate de muncă, pricepere și întregul devotament, pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul 1978 și pregătirea condițiilor necesare realizării prevederilor de plan pe anul 1979.In cuvintul său, deputatul Ștefa- 
nache Scârldtescu * 2 3 4 5 6 7 8 9 spus: Vrancea, județ în care procesul industrializării socialiste se desfășoară din plin va beneficia în 1979 de investiții care depășesc cu 48,8 la sută pe cele alocate în acest an, iar in 1980, valoarea acestora va fi cu 30 la sută mai mare decit prevederile anului 1979. în acești ultimi doi ani ai actualului cincinal, meleagurile vrîncene vor cunoaște noi prefaceri economice și sociale, ceea ce obligă organele și organizațiile de partid, pe toți oamenii muncii să acționeze cu dăruire revoluționară pentru realizarea și punerea la termene în funcțiune a noilor investiții, pentru organizarea superioară a producției și valorificarea la un înalt grad de eficiență a resurselor umane și materiale. devotament față de Republica Sociali tă România ;2. Modificări In componența unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale ;3. Proiectul de lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979 ;4. Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979 ;5. Proiectul legii metrologiei :6. Proiectul legii invățămintului (7. Proiectul Codului vamal ;8. Proiectul legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor ;9. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lego emise de Consiliul de Stat.La primul punct de pe ordinea de zi. Marea Adunare Națională a e- liberat pe tovarășul Ludovic Fazekas din calitatea de membru al Consiliului de Stat, ca urmare a numirii sale in funcția de ministru al economiei forestiere și materialelor de construcții, și a ales, la propunerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, ca membru al Consiliului de Stat pe tovarășul Nagy Ferdinand. în calitate de membru al Consiliului de Stat, tovarășul Nagy Ferdinand a depus apoi jurămîntul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.în continuare. Marea Adunare Națională a eliberat pe tovarășul Nagy Ferdinand din calitatea de secretar al Marii Adunări Naționale, ca urmare a alegerii sale în calitate de membru al Consiliului de Stat, șl a ales, la pronunerea Biroului Marii Adunări Naționale, pe tovarășul Ioan Foris în funcția de secretar al Marii Adunări Naționale.La următorul punct de pe ordinea de zi. președintele Marii Adunări Naționale a supus spre aprobare pro-

Vorbitorul a arătat că se va acționa mai energic pentru creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, instalațiilor și suprafețelor de producție, organizarea rațională a fluxurilor tehnologice, pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație și ridicarea calificării profesionale a oamenilor muncii, se va acorda o mai mare atenție realizării ritmice a producției nete și fizice, reducerii cheltuielilor materiale, soluționării tuturor problemelor legate de transpunerea în viață a prevederilor înscrise în proiectele de plan și buget.Referindu-se la preocupările pentru dezvoltarea și modernizarea a- griculturii — ramură cu pondere importantă în economia județului — vorbitorul a informat că prin măsurile adoptate la nivelul fiecărei unități a- gricole se va obține creșterea producțiilor medii la hectar cu 5,3 la sută la porumb și grîu și cu 11,4 la sută la struguri.Deputatul |pp PățCtl 8 spus ,n cuvintul său : Pe baza hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din luna martie a acestui an, am trecut la contractarea bazei materiale, concomitent cu elaborarea planului pe anul viitor. Putem raporta Marii Adunări Naționale că acum, cu două luni înainte de începerea anului, producția marfă destinată consumului intern pe anul 1979 este contractată în proporție de peste 95 Ia sută.După cum se cunoaște, Ia inițiativa și din indicația conducerii partidului, in prezent este în plină desfășurare o acțiune complexă, pe întreaga economie, care vizează stabilirea căilor și soluțiilor concrete pentru folosirea cît mai eficientă și completă a materialelor, reducerea consumurilor materiale și accentuarea colectării și valorificării resurselor secundare și a deșeurilor.Deși în ultimul timp s-au intensificat preocupările pentru folosirea judicioasă a resurselor materiale, tre

buie arătat că unele consumuri maî sint încă depășite, iar valorificarea unor materii prime și materiale se situează sub cerințele etapei pe care o parcurgem.De aceea, In baza hotăririlor recentei Plenare a C.C. al P.C.R., trebuie să acționăm cu mai multă fermitate, mai ales în ceea ce privește valorificarea și economisirea combustibililor, energiei electrice, a metalului, materialelor lemnoase, materiilor prime pentru industria u- șoară și altele.Vorbitorul s-a referit, apoi, la necesitatea dimensionării juste a stocurilor de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibili, precum și a perfecționării sistemului de a- proviĂonare, a optimizării transporturilor.Asemenea întregii națiuni — a spus deputatul |On Catrinescu - c0* muniștil. toți oamenii muncii din județul Brăila slnt angajați în efortul plenar de a răspunde cu realizări tot mai mari chemării adresate de dumneavoastră. stimate tovarășe secretar general, de a transforma acumulările cantitative într-o nouă calitate, acționează cu consecvență pentru traducerea In viață a măsurilor stabilite de plenarele Comitetului Central din martie și iulie a.c.. cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar. Ca urmare, planul producției globale industriale pe anul acesta îl vom depăși cu circa 100 milioane lei.Au fost subliniate, de asemenea, realizările obținute pe linia creșterii producției agricole, a ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al oamenilor muncii.în continuare, vorbitorul a spus : Așa cum ne-ați recomandat dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, cu prilejul recentei vizite de lucru in județul nostru, fundamentarea planului pe 1979 s-a făcut pe temeiul unei analize multilaterale și al unei dezbateri aprofundate la nivel de ateliere, secții, întreprinderi. Vom acționa concret și operativ pentru aplicarea indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. de a realiza. în anul 1979, o producție suplimentară atît la producția netă, cit și Ia producția globală industrială, a- dueîndu-ne contribuția la realizarea celor 15 miliarde lei producție suplimentară pe anul cafe vine.în cuvintul său, deputata A HO
VOmiCU 8 mentionat ca deși cooperativa agricolă din Tîrgușor, județul Constanța, în care își desfășoară activitatea nu este situată în zona amenajată pentru irigat,. în cei trei ani care au trecut din actualul cincinal. cooperatorii și mecanizatorii au reușit să obțină recolte superioare prevederilor, ceea ce a permis să se livreze statului 5170 tone de griu, 7 400 tone de porumb, 2130 tone de floarea-soarelui, 37 tone lină și alte produse destinate industriei și aprovizionării populației.Răspunzînd inflăcăratului îndemn adresat țărănimii, tuturor lucrătorilor de pe ogoarele patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul „Zilei recoltei" din acest an și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., consacrată problemelor agriculturii — a spus ea — membrii cooperativei vor urmări statornic și in viitor sporirea rodniciei pămintului, utilizarea cu eficiență sporită a bazei tehnico- materiale puse la dispoziția agriculturii, valorificarea mai deplină a forțelor si resurselor de care dispun.în încheiere, vorbitoarea a spus : Ne vom strădui să asigurăm o organizare superioară a muncii, în vederea creșterii gradului de participare, a răspunderii fiecărui cooperator pentru calitatea lucrărilor efectuate, pentru înfăptuirea tuturor o- biectivelor pe care ni le-am propus.în prevederile planului și bugetului pe anul 1979 regăsim inițiativa și spiritul revoluționar al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, grija sa deosebita ca în toate domeniile să fie folosite cît mai rațional și eficient resursele materiale și umane, pentru progresul necontenit al patriei, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor — a spus deputatul ȚOader Brădă- 
țean.Vorbitorul a evidențiat eforturile lucrătorilor din sectorul forestier și al prelucrării lemnului din județul Suceava pentru sporirea mai rapidă a producției și productivității muncii, creșterea gradului de valorificare a masei lemnoase, reducerea costurilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale. în acest context el a prezentat măsurile luate în scopul creșterii valorii producției nete pe un metru cub de masă lemnoasă prelucrată, folosirii eficiente a capacităților și spațiilor de producție, reducerii consumului de lemn, diversificării producției de mobilă, utilizării unor noi materiale de finisaje, valorificării in producția de plăci fibro- lemnoase și din așchii de lemn a deșeurilor și a lemnului mărunt.Participarea sporită a oamenilor muncii ce lucrează în producție la activitatea de conducere colectivă a întreprinderii — a spus vorbitorul — ridicarea pe o treaptă superioară a democrației muncitorești, întărirea rolului conducător al oamenilor muncii în întreaga viață economică și socială garantează realizarea și depășirea sarcinilor ce ne revin.Prin prevederile sale — a arătat deputatul vasile Potop ~ planul pe anul 1979 asigură județului Buzău continuarea ascensiunii viguroase pe care a cunoscut-o in ultimii ani și realizarea unor niveluri de dezvoltare superioare celor stabilite prin cincinal. Se prevede, astfel, ca valoarea producției industriale a județului Buzău să fie in 1979 de 17,3 miliarde lei, cu 700 milioane lei mai mult decit prevederile din cincinal.Pentru a ne aduce contribuția la realizarea obiectivului indicat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., de a se realiza, in anul 1979, o producție suplimentară, față de plan, de 15 miliarde lei, vom lua măsuri pentru valorificarea maximă a resurselor de care dispun unitățile industriale, astfel incit județul Buzău să dea produse fizice cu desfacere asigurată in valoare de cel puțin 270 milioane lei.El a arătat că in toate unitățile economice se pune un accent deosebit pe stabilirea căilor și mijloacelor concrete, care să asigure promovarea mai largă, in toate sectoarele, a cuceririlor științei și tehnicii,moderne, folosirea mai bună a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, o mai bună pregătire a forței de muncă, astfel incit să fie create toate condițiile în vederea în

deplinirii tuturor indicatorilor de plan, cu deosebire a producției fizice și a producției nete.Slnt bucuros să constat că în anul 1979 județul în care trăiesc și muncesc, Caraș-Severin, ca de altfel Întreaga noastră țară, va cunoaște o nouă și puternică dezvoltare economico-socială — a menționat deputa- 
tul Aurel Albu. ComParativ cu planul din acest an, prevederile planului producției industriale a Caraș-Severinului urmează să fie cu peste 1,1 miliarde lei mai mare, iar volumul producției destinate exportului va spori cu peste 40 mii lei valută.O puternică dezvoltare va cunoaște construcția de mașini, ramură cu îndelungată tradiție in județ. La întreprinderea de construcții de mașini Reșița, prin realizarea a noii platforme industriale va spori foarte mult producția de hidroagregate, motoare electrice de curent continuu de mare putere, utilaj tehnologic, compresoare etc, iar la întreprinderea de construcții de mașini din Caransebeș se va da in folosință o nouă capacitate de producție pentru realizarea unei cantități de 60 000 tone utilaj metalurgic pe an, la unitatea similară din Toplița se va realiza o producție suplimentară anuală de 5 700 tone utilaj de ridicat și transportat.Prevederile de plan și cele bugetare asigură condiții mult sporite și pentru dezvoltarea agriculturii județului, în special pentru pomicultură și zootehnie. Oamenii muncii din județ vor beneficia de un număr sporit de apartamente, de un volum mai mare de mărfuri și de prestări de servicii, se va amplifica dezvoltarea edilitar-gospodărească a tuturor localităților noastre.Deputatul Țeodor Negoiță 8 subliniat in cuvintul său că, prin pro

Expunerea la proiectul Legii metrologieiDezvoltarea e- conomiei naționale potrivit directivelor Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, in condițiile promovării ferme și aplicării consecvente a cuceririlor revoluției tehnico-științi- fice contemporane, a determinat necesitatea elaborării unui nou cadru legislativ care să asigure, la nivelul exigențelor actuale și de perspectivă, o activitate de metrologie unitară in toate sectoarele de activitate economico-socială.Prezentul proiect de lege constituie o nouă afirmare a politicii partidului de perfecționare a activității în toate sectoarele economiei naționale și șe înscrie pe linia eforturilor permanente ale conducerii partidului și statului pentru creșterea eficienței economice. Valorificarea superioară a muncii sociale și — pe această bază — satisfacerea in condiții optime a cerințelor vieții materiale și spirituale ale poporului nostru și intensificarea participării României la circuitul schimburilor internaționala da valori materiale.Proiectul Legii metrologiei a fost elaborat sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui contribuție hotăritoare la stabilirea principiilor și soluțiilor adoptate a asigurat fundamentarea acestora pe baze riguros științifice, corespunzătoare cerințelor etapei actuale de dezvoltare a țării noastre.Aceste cerințe impun desfășurarea unei activități de metrologie unitare pe întreg teritoriul țării, în scopul asigurării permanente a preciziei necesare și legalității măsurărilor, factori importanți dn realizarea proceselor de producție in conformitate cu tehnologiile prescrise, în garan
Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționaleîn zilele premergătoare ședinței Marii Adunări Naționale, Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară și Comisia constituțională și juridică s-au întrunit în ședințe de lucru și au dezbătut, în vederea avizării, proiectul Legii metrologiei.Comisiile constată necesitatea acestei reglementări în condițiile promovării pe scară largă a progresului tehnic, în toate sectoarele vieții economico-sociale, pentru înfăptuirea obiectivelor trasate de Congresul al XI-Iea, corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane. Prevederile proiectului de lege supus dezbaterii și adoptării, care constituie prima reglementare privind organizarea și desfășurarea unitară a activității de metrologie în întreaga e- conomie, corespund pe deplin acestui scop.în conformitate cu cerințele îmbunătățirii permanente a calității produselor, necesitate subliniată cu deosebită tărie de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și la Plenara C.C. al P.C.R. din 1 noiembrie 1978, și la consfătuirea de
Din cuvintul participantilor 

la dezbateriProiectul Legii metrologiei — a subliniat deputatul iustin Rogoz - reglementează în mod unitar condițiile de producere, import, utilizare, întreținere, reparare și verificare metrologică a tuturor mijloacelor de măsurare.Prin gruparea într-o lege a tuturor normativelor existente în acest domeniu, se asigură stabilirea, într-o concepție unitară, a activității de metrologie pe țară, prin cele mai moderne sisteme. Prin aplicarea noii legi, cresc precizia și legalitatea măsurătorilor impuse de creșterea industriei, diversitatea tehnologiilor și varietatea calitativă a produselor.Principiul care stă la baza noii legi demonstrează elocvent că pentru asigurarea unor tehnologii de mare precizie și finețe, obținerea unor produse de calitate superioară, pentru securitatea instalațiilor este necesar un control bine organizat și 

porțiile șl nivelurile stabilite, Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României și Bugetul de stat pe anul 1979 reflectă cu vigoare hotărirea de a se asigura, in continuare, creșterea fermă a potențialului economic al țării, ridicarea consecventă a patriei pe trepte superioare de civilizație și progres, înfăptuirea neabătută a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în continuare, vorbitorul a informat Marea Adunare Națională că in unitatea în care lucrează — S.M.A. Frăsinet din județul Ilfov — indicatorii planului pe primele trei trimestre din anul curent au fost realizați și depășiți. Planul de venituri, de exemplu, a fast depășit cu 512 mii lei, iar cheltuielile materiale au fost reduse cu 595 mii lei.în prezent — a spus el — acționăm energic pentru a asigura Îndeplinirea și depășirea sarcinilor din planul pe 1979, pentru obținerea unor recolte mai bogate în anul viitor. Sub semnul transformării acumulărilor cantitative într-o nouă calitate, consiliul oamenilor muncii, consiliul intercoo- peratist se preocupă de desfășurarea normală a tuturor proceselor economice, de antrenarea maselor de oameni ai muncii la conducerea directă a proceselor de producție, de crearea unei atmosfere de participare responsabilă a tuturor la realizarea sarcinilor și a angajamentelor asumate.Exprimindu-mi acordul deplin cu planul și bugetul supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale — a spus vorbitorul în încheiere — asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată răspunderea pentru a valorifica cît mai bine rezervele pe care le avem, astfel incit agricultura să aducă o contribuție tot mai importantă la progresul general 

prezentată de tovarășul GHEORGHE VASILE 
COSTEA, inspector general de stat pentru controlul 

calității produselortarea calității produselor și securității instalațiilor și mediului, în protecția muncii și ocrotirea sănătății, în gestionarea bunurilor materiale, combustibilului și energiei in cooperarea economică și tehnico-științifică pe plan național și internațional, precum și în orice alte activități care implică efectuarea de măsurări.Pornind de la aceste premise, proiectul de lege reglementează activitatea de metrologie la toate nivelurile și stabilește : unitățile de măsură legale și obligatorii in Republica Socialistă România, sistemul de etaloane al Republicii Socialiste România, condițiile de fabricare și import ale mijloacelor de măsurare, Obligativitatea menținerii preciziei nece- sare in efectuarea măsurărilor prin etalonări și verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare, condițiile de autorizare ale laboratoarelor, atelierelor de reparat și personalului care execută lucrări metrologice, modalitățile de control și supraveghere tehnică ale mijloacelor de măsurare din exploatare.Sint stabilite atribuțiile și răspunderile care revin, în domeniul metrologiei, ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor industriale și unităților din activitatea economico-socială, precum și ale Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor și ale Inspecției Metrologiei de Stat din cadrul acestuia.Proiectul stabilește, de asemenea, atribuțiile și răspunderile personalului muncitor care folosește mijloace de măsurare, după rolul pe care îl are fiecare în producție. Asigurarea corectitudinii și legalității măsurărilor constituie o obligație permanen

prezentat de deputata ELEONORA COJOCARU, 
vicepreședinte al Comisiei pentru industrie 

și activitatea economico-financiarălucru de la C.C. al P.C.R. din luna septembrie 1978, proiectul de lege stabilește sarcina perfecționării activității de metrologie, în strinsă corelare cu creșterea gradului de mecanizare și automatizare a producției, cu valorificarea superioară a resurselor materiale și umane.Comisiile apreciază că stabilirea mijloacelor de măsurare, cu referiri speciale pentru cele etalon și de lucru, a condițiilor de fabricare și de import este de natură să aducă clarificările necesare privind realizarea în mod unitar, pe întreg teritoriul patriei noastre, a activității de metrologie.Instituirea obligativității etalonării și verificării inițiale, periodice și ori de cite ori este necesar, cit și a condițiilor de autorizări și avizări metrologice a mijloacelor de măsurat, asigură precizia corespunzătoare a acestor mijloace în procesele de producție a bunurilor materiale și în 

dotat cu aparatură la nivelul tehnic actual.Referindu-se, apoi, la necesitatea asigurării unui control riguros și a unei dotări corespunzătoare în domeniul chimiei, vorbitorul a spus : Industria chimică reprezintă în economia țării noastre un sector ce se dezvoltă Intr-un ritm rapid și care, ca urmare a politicii partidului nostru, diversifică, an de an, producția cu noi sortimente, prin tehnologii moderne și instalații de înaltă productivitate, șl în care controlul și măsurările parametrilor ocupă un loc primordial.Sînt încredințat că aprobarea prezentului proiect al Legii metrologiei și completarea nomenclatorului de pregătire, prin învățămîntul liceal, cu meseria de „automatist" va crea cadrul desfășurării, in cele mai bune condiții, a activității in acest important sector al economiei noastre. 

al țării, la creșterea venitului național, a bunăstării poporului nostru.Desfășurlndu-mi activitatea în agricultură — a spus deputatul 
Alexandru Toană - una din ramurile care a beneficiat din plin de sprijinul statului, doresc să vă informez că. prin mobilizarea exemplară de către organizațiile de bază a tuturor locuitorilor satelor, am reușit să terminăm însămînțatul griului, în condiții agrotehnice superioare, încă din prima jumătate a lunii octombrie. în prezent ne apropiem de terminarea recoltării porumbului, acordînd totodată o atenție deosebită transportului operativ al roadelor in hambare.El a informat că în cooperativa a- gricolă de producție „Viață Nouă" din comuna Poiana Mare, producțiile obținute în acest an sînt de 5 000 kg grîu la hectar, de peste 10 000 kg porumb la hectar și de 60 000 kg ne hectar la sfecla de zahăr. Am făcut un salt important și in zootehnie. Avînd în vedere exigențele etapei pe care o parcurgem — a spus în continuare vorbitorul — sîntem con- știenți că încă nu am făcut totul pentru valorificarea deplină a întregului potențial uman și material de care dispunem, n-am valorificat cu suficientă chibzuială fiecare palmă de pămint. El a arătat că. in 1979, față de anul în curs, urmează să se obțină o creștere a producției agricole de cel puțin 500 kg grîu la hectar, de 1 000 kg porumb și de 20 tone sfeclă de zahăr pe fiecare hectar. Avind însă în vedere că forța de muncă manuală din agricultură scade continuu — a spus el — este necesar ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să ia măsuri mai ferme pentru înzestrarea stațiunilor de mecanizare cu mai multe și mai diverse mașini și utilaje, îndeosebi pentru recoltarea mecanizată a culturilor de toamnă și a furajelor.

tă a tuturor oamenilor muncii, care trebuie să folosească numai unitățile de măsură legale și mijloacele de măsurare corespunzătoare, atît in procesul de producție al bunurilor materiale, cît și în celelalte sectoare de activitate în care se efectuează măsurări și să participe activ la perfecționarea și crearea de noi mijloace de măsurare, în concordanță cu necesitățile economiei naționale.La elaborarea proiectului a fost consultat un mare număr de specialiști și oameni ai muncii din toate ramurile de activitate economico- socială, care și-au exprimat acordul cu măsurile prevăzute și în același timp au făcut propuneri pentru completarea și îmbunătățirea unor prevederi din proiect, îndeosebi sub aspectul întăririi răspunderii pentru asigurarea preciziei șl legalității măsurărilor și a stabilirii cît mai riguroase a obligațiilor care revin, în acest domeniu, tuturor categoriilor de personal muncitor.Participarea directă a oamenilor muncii la elaborarea acestui proiect de lege, expresie a democratismului profund al societății noastre, a scos în evidentă faptul că proiectul corespunde necesităților și exigențelor revoluției tehnico-științifice, dezvoltării in perspectivă a economiei noastre naționale. și creșterii pe această bază a potențialului economic al țării. De aceea, în încheiere, vă rog să aprobați acest proiect de lege care va asigura îmbunătățirea radicală a activității de metrologie, cerință de bază a dezvoltării economico-sociale în conformitate cu prevederile Programului partidului, Intr-un cuvint, va contribui, așa cum ne-a indicat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. la transformarea cantității într-o nouă calitate, în toate sectoarele vieții economico-sociale.

celelalte sectoare de activitate în care se efectuează măsurări.Comisiile subliniază ca deosebit de importante pentru asigurarea eficienței noii reglementări prevederile referitoare la sarcinile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor industriale, întreprinderilor, unităților de cercetare științifică și inginerie tehnologică, tuturor unităților socialiste privind perfecționarea mijloacelor de măsurare și crearea altora noi. cu parametri funcționali ridicați in legătură cu dotarea, întreținerea, repararea, transmiterea mijloacelor de măsurare, precum și înfăptuirea unei stricte legalități în acest domeniu.Ținînd seama de importanța pe care o prezintă pentru economia națională organizarea și desfășurarea unitară a activității de metrologie, în scopul asigurării permanente a preciziei necesare și a legalității măsurătorilor. funcționării și utilizării corecte a mijloacelor de măsurare, comisiile avizează favorabil în unanimitate proiectul de lege.

în cuvintul său, deputata ȚudOfO 
ȘerbU 8 aratat că proiectul Legii metrologiei prevede o mai bună organizare și desfășurare a activității de metrologie în Întreaga economie, sporind în același timp răspunderea cadrelor cu atribuții în acest domeniu, corespunzător locului, importantei și nivelului actual de dezvoltare a fiecărei ramuri, efortului pe care-1 depun oamenii muncii din metrologie în legătură cu asigurarea preciziei necesare și a legalităților măsurărilor, a funcționării și utilizării corecte a mijloacelor de măsurare.Perfecționarea continuă a activității de metrologie — a spus vorbitoarea — și, in cadrul acesteia, a mijloacelor de măsurare va stimula în mod creator ridicarea permanentă a nivelului tehnic calitativ al producției, conducînd in final la creșterea gradului de mecanizare și automatizare a producției, la valorificarea superioară a tuturor resurselor 

materiale și umane de care tara noastră dispune în prezent, precum și la sporirea participării țării la schimburile internaționale de valori materiale cu produse competitive pe piața mondială.Susținînd necesitatea și importanța adoptării Legii metrologiei, sintem conștienți de răspunderea ce ne incumbă privind asigurarea corectitudinii și legalității măsurărilor, determinarea exactă a cantității și calității produselor muncii în vederea traducerii în viață a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Conferinței Naționale și ale plenarelor C.C. al P.C.R. din martie și iulie a.c. privind autoconducerea muncitorească, întărirea autogestiunii economico-financiare, în concordanță cu necesitățile economiei naționale, în plin progres și dezvoltare.în încheiere vorbitoarea s-a angajat ca, împreună cu colectivul de oameni ai muncii in cadrul căruia își desfășoară activitatea — Filatura de bumbac din Oltenița, județul Ilfov — să facă totul pentru ca prevederile prezentei legi să fie traduse in viață în spiritul și litera ei.Revoluția tehnico-științifică In care sîntem angajați — a spus deputatul 
Valeriu Ceoceonică - deter- mină nu numai o creștere a volumului de producție, ci și modernizarea structurii acesteia, cu accentul pe ramurile și subramurile cu tehnicitate ridicată. Au crescut continuu nevoile și volumele de producție de mijloace de măsurare ; numai producția de aparatură electronică de măsurat crește anual cu aproximativ 30 la sută, iar la finele cincinalului viitor producția de astfel de mijloace va fi de aproape cinci ori mai mare ca în anul 1980. Odată cu elaborarea și asimilarea in producție a unor produse noi. mai complexe, unde procesul tehnologic cere precizii sporite și toleranțe mai restrinse, a crescut considerabil finețea cu care se măsoară, a sporit gradul de precizie a mijloacelor de măsurat.Activitatea de metrologie contribuie la asigurarea circulației in transporturi, securitatea instalațiilor și a mediului, operațiunile comerciale, gestionarea bunurilor materiale, normelor de protecția muncii, ocrotirea sănătății, schimburile economice, practic, a tuturor activităților și serviciilor care presupun măsurări.Vorbitorul a arătat că, in temeiul reglementărilor noii legi, nu va mai fi permis importul de aparatură și instalații de măsurat, fără măsurători prealabile și aprobări date pe modele. Dată fiind răspindirea practicii măsurării în viața socială, prevederile legii metrologiei îmbracă și aspecte de legalitate și etică socialistă, devine o obligație pentru toți oamenii muncii, o necesitate pentru întreaga populație.Deputatul gmj| Uncheșel ■ spus : Termenii prezentei legi confirmă capacitatea metrologiei românești de a completa tradiționalul cu modernul, de a oferi acel limbaj unitar atît de necesar uniformizării și preciziei măsurătorilor în sistemul național și capacității racordării lor la sistemul internațional.Adoptarea proiectului de lege propus creează un cadru juridic unitar de aplicabilitate a întregii activități de metrologie șl va avea, fără îndoială, o influentă însemnată atît In procesul producției bunurilor materiale, cît și în realizarea calității produselor, tranzacțiilor comerciale, protecției mediului înconjurător și în alte domenii.El a arătat că județul Vaslui tinde să devină un puternic producător de mijloace de măsurare, de reglare și de automatizare. întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsurare din municipiul Bîrlad, în care își desfășoară activitatea, produce circa 75- la sută din elementele de automatizare fabricate în țară și 50 la sută din mijloacele de măsurare a lungimilor și unghiurilor. în luna septembrie a.c. au fost puse în funcțiune primele capacități de producție la noua întreprindere de aparate de măsură și control din orașul Vaslui.Importantul document supus aprobării sesiunii noastre — a spus vorbitorul în încheiere — reglementează baza tehnico-științifică de referință legală a mijloacelor de măsurare pe care le fabricăm în întreprinderile din județul nostru și prin corelarea ei cu etaloanele internaționale, așa cum prevede proiectul de lege, ne dă posibilitatea garantării competitivității produselor noastre pe plan internațional.

LUCRĂRILE 
SESIUNII M. A. N.

(Urmare din pag. I)

(Continuare in pag. a Vl-a)
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A DEZBĂTUT Șl A VOTAT ÎN UNANIMITATE:

LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic 

de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe anul 1979

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

PRINCIPALII INDICATORI
AI DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA :

— in procente, calculate pe baza prețurilor la 111979 —

Nf’ Indicatorul
crt.

Creștere față 
de 1978

1. Venitul național
2. Producția industrială

— valoarea producției nete
— valoarea producției globale

3. Producția agricolă
— valoarea producției globale
— valoarea producției nete 

(I.A.S. și S.M.A.)
4. Investiții totale în economia 

națională
din care :
— volumul lucrărilor de con

strucții-montaj
5. Volumul total al comerțului 

exterior
6. Numărul mediu de personal 

muncitor
7. Productivitatea muncii în in

dustria republicană
— pe baza valorii producției 

nete
— pe baza valorii producției 

globale
8. Volumul desfacerilor de mărfuri 

prin comerțul socialist
9. Prestările de servicii pentru 

populație
10. Veniturile totale reale ale 

populației

8,8

11.5 
.11,3

5,1-5,6

6.5

9,1

8,3

16.6

2,7

10,2

10,2

8,3

19,7

7.5

Art 2. — Producția netă industrială va fi în anul 1979 de 308,1 mid. lei, iar producția globală industrială de 911,5 mid. lei.Energie electricăCărbune netȚiței extrasGaz metan extrasOțelAluminiu primar și aliaje de aluminiuMotoare electrice de 0,25 kW și pesteMijloace de automatizare electrotehnice și electroniceMijloace ale tehnicii de calcul electroniceProduse ale industriei de mecanică fină și opticăMașini unelte de prelucrat metale prin așchiere și deformare plasticăMașini și utilaje tehnologice pentru industrieTractoareAutocamioane, autotractoare și autobasculanteAutoturisme de orașLocomotive electrice și Diesel pentru linii magistraleNave maritimeNave fluviale și de lacuri îngrășăminte chimiceProduse macromoleculare de bazăCauciuc sinteticAnvelope auto, tractor, avion Fibre și fire artificiale și sintetice CimentPlăci din particule aglomerateși fibrolemnoaseMobilier din lemnCeluloză și semicelulozăHirtie, cartoane și mucavaleMașini și aparate electrice de uz casnicdin care :— frigidere— mașini electrice de spălat rufe Receptoare pentru radiodifuziune Receptoare pentru televiziune MedicamenteSticlărie de menajȚesăturiProduse tricotateConfecții textile (inclusiv confecții din PVC)încălțăminteCarnedin care :— carne tăiată in abatoareLapte de consumUntBrinzeturlUlei comestibilZahărLegume și fructe conservate, inclusiv pastă de roșiiVin brutBereArt. 4. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Ministerul Finanțelor, celelalte ministere și organe. centrale. fomitetele executive ale consiliilor populare ju-

Art. 1 — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979.

mil. kWh 70 250mii tone 45 230mii tone 14 800mii. m.c. 27 130mii tone 13 724mii tone 215MW 11 200mii. lei 4 365mii. lei 2 700miL lei 6 389mii. lei .13 490mii. lei 19 410mii tone 701,1mii buc. 75mii buc. 37mii buf. 80buc. 360mii tdw 718,6buc. 38buc. 87mii tone echiv.100% S.A. 3 513mii tone echiv.100% 680,9mii tone 219,5mii buc. 5 560mii tone 221,7mii tone echiv.80% clincher !■ 17 650mii tone 1 140mii m.p. 121 800miL lei 13 824mii tone 645mii. m.p. 10 191mii tone 867miL leimii buc. mii buc. mii buc. mii buc. mii. lei mii. lei mii. lei mii. m.p. mii. leimii. lei miL lei mii. per. mii tonemii tone mii hl. mii tone mii tone mii tone mii tonemii tone mii hl mii hl

2 4194702651 9007003 75592027 2511 246,3 1216030 77010 825120,41 673.91 300,76 62053,1157.6567.0875,0505.37 28010 500dețene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi să asigure :a) realizarea integrală a producției fizice in sortimentele prevăzute în plan, acționînd pentru desfășurarea ritmică a proceselor de fabricație în toate unitățile economice ; urgentarea contractării întregii producții 

pentru consumul intern și pentru export ;b) îndeplinirea șl depășirea sarcinilor de plan privind valoarea producției nete, ca indicator de bază al întregii activități economice ;c) ridicarea nivelului tehnic si calitativ al tuturor produselor prin intensificarea procesului de modernizare și înnoire a acestora, de asimilare în fabricație de noi materiale cu caracteristici superioare, noi mașini și utilaje de înaltă productivitate ;d) utilizarea cu eficiență maximă a fondurilor fixe, acționîndu-se cu fermitate pentru folosirea optimă a capacităților de producție și a spațiilor construite, încărcarea corespunzătoare a mașinilor-unelte, utilajelpr și instalațiilor din industrie ; creșterea siguranței în funcționarea sistemului energetic național prin îmbunătățirea organizării producției, extinderea automatizării operațiilor de exploatare a agregatelor, ridicarea calificării cadrelor și întărirea disciplinei în muncă ;e) ridicarea calității lucrărilor de întreținere, revizii și reparații ; asigurarea necesarului de piese de schimb prin utilizarea maximă a capacităților din acest domeniu, a- doptarea de măsuri pentru recondi- ționarea reperelor și subansamblelor uzate ;f) îndeplinirea tuturor prevederilor din graficele de livrări întocmite pe baza prevederilor din programul unitar de cooperare în producție între ministere, centrale, întreprinderi și între județe, cu respectarea strictă a prevederilor contractuale ;g) realizarea în întregime a programelor speciale pentru creșterea producției bunurilor de consum ; Consiliul de coordonare a producției bunurilor de larg consum, Consiliul

Art. 3. — La principalele produse industriale se vor realiza următoarele niveluri :

U. M.

Cereale pentru boaba v> ■— total mii tonadin care :— grîu șl secară mil tone— porumb mii tone, — orz-orzoalcă mii toneSfeclă de zahăr mii toneFloarea-soarelui mii toneSoia mii toneIn șl clnepă pentru fibră mii toneCartofi de toamnă mii toneLegume de cîmp mii toneFructe mii toneStruguri mii toneCarne în viu mii toneLapte de vacă mii hlLină toneOuă mii. buc.Art. 7. — Suprafața arabilă în cultură va fi de cel puțin 9 821 mii hectare.Suprafața agricolă irigată în cultu
TotalU. M.

Bovine mii capete 7 350 1 020din care :— vaci și juninci mii capete 3 775 495Porcine mii capete 12 400 4 025din care :— scroafe mii capete 1 130 370Ovine și caprine mii capete 18 550 2 230Păsări ouătoare mii capete 56 520 14 700Art. 9. — Baza materială a agriculturii se va dezvolta, în anul 1979, astfel :a) agricultura va fi dotată cu 14 000 tractoare, 2100 combine autopropulsate pentru recoltat cereale, echipamente de recoltat porumb și floarea- soarelul, combine de recoltat sfeclă, combine de recoltat cartofi, echipamente de mecanizare a lucrărilor de udare, alte mașini și utilaje agricole ;b) se vor da în funcțiune pentruculturi irigate 267 mii hectare, din care 215 mii hectare in sisteme mari și 52 mii hectare în amenajări locale ; ic) se vor executa lucrări de desecări pe o suprafață de 223 mii hectare, precum și lucrări de combatere a eroziunii solului pe 247,7 mii hectare ;d) In cursul anului, agricultura va primi 2 052 mii tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu și 52,2 mii tone pesticide, în substanță activă.Art. 10. — In vederea realizării producției agricole prevăzute în plan. Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Academia de Științe Agricole și Silvice și organele agricole județene, să asigure :a) folosirea judicioasă a fondului funciar prin utilizarea în întregime a suprafețelor agricole, inclusiv cultivarea terenurilor din incintele u- nităților agricole ;b) sporirea capacității productive a terenului agricol prin executarea lucrărilor ameliorative, eliminarea excesului de umiditate, combaterea fenomenelor de eroziune și sărăturare a solului, aplicarea udărilor pe întreaga suprafață amenajată pentru irigare ;c) asigurarea semințelor șl materialului săditor de calitate pentru toate culturile, adaptate la condițiile pedoclimatice din fiecare zonă ; efectuarea lucrărilor agricole în timpul optim cu respectarea riguroasă a tehnologiei fiecărei culturi ;d) cultivarea legumelor pe terenuri amenajate pentru irigat, urmărin- du-se concentrarea suprafețelor și specializarea unităților pe culturi și direcții de producție in vederea a- sigurării cerințelor de legume ale populației în tot cursul anului ; 

pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către populație, ministerele și întreprinderile producătoare au obligația de a lua toate măsurile pentru îndeplinirea prevederilor stabilite pentru modernizarea și diversificarea structurii sortimentale și îmbunătățirea calității produselor.Art. 5. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și Întreprinderi să asigure valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei prin folosirea acestora cu randamente ridicate, realizarea unor structuri eficiente de producție pe baza extinderii progresului tehnic și tehnologiilor modeme.Se va acționa pentru îmbunătățirea randamentelor în procesele de ardere a combustibililor, valorificarea in cît mal mare măsură a masei miniere exploatate și sporirea randamentelor de extracție In prepararea și metalurgia materiilor prime minerale, îmbunătățirea coeficientu-, lui de scoatere a metalului în producția de laminate și de utilizare a acestora în industria construcțiilor de mașini, prelucrarea complexă a gazelor naturale și a țițeiului în industria chimică, a masei lemnoase în industria lemnului, a fibrelor, firelor, pieilor în industria ușoară, a materiilor prime agricole în industria alimentară.Art. 6. — în anul 1979 — In condițiile unul an agricol normal — se prevede a se realiza o producție globală de 141,6—154,5 mid. lei.La principalele produse agricole se prevăd următoarele niveluri de producție :
din care : 

Departamentul 
agriculturii 

de stat

24 695 5 3637 085 1 08014 905 3 2102 500 10159100 —1 157 211686 290584 134 930 1404 400 1632 290 3331 850 3672 844 818,963 000 11 87048 100 8 9276 909 2 119ră va fi de 2 350 mîi hectare, din care arabilă 2 265 mii hectare.Art. 8. — Efectivele de animale vor ajunge, la sfîrșitul anului 1979, la următoarele niveluri :
din care :

Departamentul 
agriculturii 

de stat

e) executarea lucrărilor de întreținere în plantațiile viti-pomicole, în vederea realizării unei producții sporite de struguri și fructe ;f) extinderea mecanizării muncilor agricole, utilizarea eficientă a întregului parc de tractoare și mașini a- gricole prin integrarea directă în activitatea cooperativelor agricole de producție a secțiilor din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii ; efectuarea la timp și în condiții de calitate superioară a lucrărilor agricole, administrarea eficientă a îngrășămintelor chimice și naturale și folosirea rațională a mijloacelor chimice de combatere a dăunătorilor;g) sporirea efectivelor de animale și creșterea producțiilor medii și totale de produse animaliere, infăptu- indu-se programul de măsuri referitor la selecția, reproducția și ameliorarea raselor, îndeosebi la bovine și ovine, creșterea gradului de natalitate șl diminuarea pierderilor cauzate de mortalitate ; dezvoltarea complexelor zootehnice de tip industrial, modernizarea fermelor zootehnice și a celor piscicole ;h) creșterea producției de furaje cultivate și extinderea lucrărilor a- meliorative pe pajiști și finețe naturale ; dezvoltarea culturilor duble furajere, folosirea în mai mare măsură a furajelor grosiere și produselor secundare, sporindu-se valoarea lor nutritivă ;i) condiționarea, depozitarea și păstrarea în condiții corespunzătoare a produselor agricole în vederea diminuării pierderilor și asigurării unei calități corespunzătoare a acestora ;j) sporirea eficienței activității economice în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste prin reducerea cheltuielilor materiale, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea indicatorilor calitativi, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale și combustibili.Art. îl. — In anul 1979 se va pune în circuitul economic un volum de 20 000 mii m.c. masă lemnoasă din produse principale și secundare (ră- rituri), din care 3 900 mii m.c. produse principale de rășinoase ; prin operațiuni de igienă a pădurilor și prin tăieri de îngrljire-curățiri se va valorifica suplimentar un volum de 1 600 mii m.c. materiale lemnoase.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Economiei Forestiere și 

Materialelor de Construcții și ceilalți titulari de plan să asigure :a) realizarea unui volum de reim- păduriri și Împăduriri integrale de 47 mii hectare în fondul forestier, din care pe 13,4 mii hectare se vor crea culturi silvice speciale pentru producerea lemnului de celuloză ; ponderea speciilor de rășinoase va reprezenta 66 la sută din volumul total al împăduririlor in fondul forestier, iar a speciilor autohtone valoroase 22 la sută ; se vor ameliora prin împăduriri 6 000 hectare din afara fondului forestier ;b) aplicarea strictă a prevederilor legale privind redarea în termene cit mai scurte, în circuitul silvic, a terenurilor devenite disponibile și limitarea scoaterii de terenuri din fondul forestier și a defrișării de păduri in scopul schimbării destinației acestora ;c) respectarea riguroasă a prevederilor de plan privind vîrstele de tăiere pe specii în pădurile mature și a diametrelor arborilor ce se exploatează, în funcție de regimul de cultură și clasa de producție a pădurii respective, luindu-se măsuri pentru scoaterea cu prioritate a lemnului din doborituri de vînt ;d) dezvoltarea și diversificarea economiei vînatului ; extinderea pescuitului in apele de munte in unități specializate ; intensificarea recoltării și valorificării fructelor de pădure, a plantelor medicinale și a altor produse accesorii.Art. 12. — în anul 1979 se prevăd lucrări pentru darea în exploatare a noi lacuri de acumulare cu folosință complexă reprezentînd un volum de 60,5 mii. m.c. ; îndiguiri împotriva inundațiilor pentru apărarea centrelor populate și a terenurilor agricole pe o lungime de 180 km, precum și lucrări de regularizări, apărări și consolidări de maluri pe cursuri de apă pe o lungime de 595 km.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, municipale si județene, împreună cu Consiliul Național al Apelor și Consiliul Național pentru Protecția Mediului înconjurător să asigure :a) încadrarea lucrărilor hidrotehnice in schemele cadru de valorificare integrală, amenajare complexă și folosire rațională a apelor din bazinele hidrografice respective, corelate cu sistematizarea teritorială ;b) folosirea rațională a resurselor pentru alimentări cu apă potabilă și industrială, irigații, producerea de energie electrică, navigație, piscicul- tură și alte scopuri ; creșterea gradului de recirculare a apelor industriale și reducerea la maximum a pierderilor ;c) realizarea, la termenele și in structurile planificate, a lucrărilor destinate protecției mediului încon-
Ramura miliarde lei.Industrie (inclusiv dotarea organizațiilor de forajși gospodărirea apelor) 132,9Construcții 8,2Agricultură, silvicultură 24.1Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 1,6Transporturi și telecomunicații 20,8Comerț, alimentație publică, turism, silozuri și baze de depozitare 5,8învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 5.8Construcții de locuințe (inclusiv cămine pentru nefamillști) 22.5Gospodărie comunală 5,9In cursul anului 1979 se vor pune în funcțiune 800 capacități de producție mai importante, industriale și agrozootehnice.Pentru prevenirea poluării mediului înconjurător se vor investi 2,8 mid. lei.Art. 19. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca toți titularii de investiții, centralele și ministerele furnizoare de utilaje, cele care au în subordine organizații de proiectare și organizații de construcții-montaj, împreună cu Consiliul de coordonare a activității de investiții. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Construcțiilor Industriale, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Inspectoratul General de Stat pentru Investiții-Con- strucții. Institutul central de cercetare, proiectare și directivare în construcții și băncile finanțatoare să asigure :a) îndeplinirea sarcinilor de plan la toate obiectivele din listele de investiții, acționînd pentru: asigurarea documentațiilor tehnico-economice și de execuție la termenele prevăzute in, programele de proiectare și in contracte ; desfășurarea ritmică a activității pe toate șantierele de construcții-montaj : extinderea mecanizării și industrializării lucrărilor de construcții-montaj și a tehnologiilor moderne de execuție, urmărlndu-se folosirea integrală în tot cursul anului a forței de muncă, a utilajelor de construcții și a mijloacelor de transport ; Intensificarea colaborării între beneficiarii de investiții, organizațiile de proiectare, cele de construcții-montaj și furnizorii de utilaje ;b) punerea în funcțiune a noilor capacități la termenele planificate și respectarea cu strictețe a prevederilor din graficele de atingere a parametrilor proiectați, luind măsuri pentru: executarea lucrărilor de construcții-montaj în concordantă cu necesitățile asigurării stadiilor fizice necesare - punerilor în funcțiune la termenele prevăzute : asigurarea livrării eșalonate a utilajelor pe baza graficelor de montaj ; respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice prevăzute și asigurarea for- 

jurător. epurării apelor uzate și exploatarea la parametrii proiectați a acestor instalații.Art. 14. — Volumul total al transportului intern de mărfuri cu mijloace de folosință generală va fi, în anul 1979, de 96.6 mid. tone km, cu 7,6 la sută mai mare decît în 1978, pe baza creșterii capacităților și modernizării mijloacelor de transport.Art. 15. — Baza materială a transporturilor de folosință generală va spori prin dotarea cu 209 locomotive diesel și electrice, 5 500 vagoane de marfă în echivalent de 4 osii, autovehicule de marfă cu o capacitate de 37 420 tone, autobuze cu o capacitate de 93 150 locuri, 44 nave fluviale nepropulsate cu capacitate totală de 70 mii tone, 10 remorchere și împingă- toare fluviale, 553 mii tdw nave maritime.In anul 1979 se vor moderniza 124 km drumuri și se vor aplica imbrăcă- minți asfaltice ușoare pe 1 490 km.Art. 16. — Volumul activității de poștă și telecomunicații, în anul 1979, va fi de 5 200 mii. lei pe baza folosirii cu eficiență maximă a mijloacelor existente, modernizării bazei tehnico- materiale, extinderii capacității sectorului de telefonie-telegrafie cu 152 mii linii și automatizării în continuare a telefoniei interurbane prin racordarea unor noi localități, extinderii rețelei de radio și televiziune ; va crește nivelul calității prestărilor către populație a tuturor sectoarelor de poștă și telecomunicații.Art. 17. — întreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale și locale, împreună cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor lua măsuri pentru folosirea intensivă și eficientă a întregului parc de transport prin : cuprinderea in regim optimizat a unui număr sporit de grupe de produse ; îmbunătățirea lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor din dotare ; mecanizarea lucrărilor de încărcare și descărcare, manipulare și depozitare a mărfurilor ; reducerea distanței medii de transport și a cheltuielilor de staționare ; acoperirea integrală și la timp a necesităților de transport pentru toate sectoarele ; reducerea mai accentuată a consumu*- rilor de combustibili și energie prin eliminarea transporturilor încrucișate sau lungi ; intensificarea folosirii autocamioanelor cu remorcă la transportul interurban ; sporirea greutății trenurilor de marfă cu tracțiune diesel și electrică ; continuarea efectuării de transporturi combinate (cale ferată-auto-naval) In transcon- tainere, în vederea evitării transporturilor auto pe distanțe lungi.Art. 18. — Volumul total al investițiilor în economia națională va fi, in anul 1979, de 233,1 miliarde lei.Pe principalele ramuri ale economiei naționale vor fi alocate următoarele volume de investiții : 

țel de muncă calificate necesare efectuării acestora în condiții optime ; organizarea corespunzătoare a participării specialiștilor din unitățile beneficiare la executarea lucrărilor de montaj a utilajelor ;c) aplicarea celor mai eficiente soluții constructive și tehnologice în realizarea investițiilor prin : extinderea utilizării materialelor de construcții, a elementelor prefabricate șl a materialelor de instalații ușoare și ieftine, care să conducă la reducerea consumurilor specifice ; folosirea unor tehnologii de execuție de mare randament.Pentru anul 1979, în realizarea planului de investiții se vor aplica soluțiile constructive și materialele noi prezentate la expoziția de construcții organizată în luna octombrie 1978.Consiliul de coordonare a activității de investiții va lua măsuri ca, pînă la 15 decembrie 1978, să fie definitivat nomenclatorul materialelor și soluțiilor constructive noi care vor fi utilizate in activitatea de proiectare, inginerie tehnologică și în execuția lucrărilor de construcții-montaj.Art. 20. — In anul 1979 vor fi executate 651 obiective principale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, care vor contribui la reducerea consumurilor materiale și valorificarea superioară a materiilor prime, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, la extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație, la creșterea mai rapidă a eficientei generale a producției.Se vor asimila noi produse și materiale, astfel că valoarea produselor noi și modernizate introduse in fabricație de la începutul cincinalului va avea, in anul 1979, o pondere de 34 la sută din producția marfă realizată în ramurile prelucrătoare ale industriei republicane.Art. 21. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul de coordonare a profilării. specializării și cooperării in ramurile industriei construcțiilor de mașini și industriei metalurgice. Consiliul de coordonare a producției bunurilor de larg consum, întreprinderile, centralele și ministerele, împreună cu institutele centrale de cercetare, academiile de știință, unitățile de cercetare și de inginerie tehnologică, 

să multiplice eforturile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în următoarele direcții :a) intensificarea lucrărilor de prospecțiuni și explorări geologice în vederea descoperirii de noi rezerve industriale de substanțe minerale utile, îndeosebi de țiței, gaz metan, minereuri feroase și neferoase ; sporirea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte ; introducerea în circuitul economic a zăcămintelor cu conținuturi mai sărace ; valorificarea tuturor categoriilor de resurse secundare ;b) elaborarea de noi tehnologii moderne și perfecționarea tehnologiilor existente urmărind creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, reducerea substanțială a consumurilor energetice, realizarea de produse de mare productivitate, de calitate superioară ;c) valorificarea in producție cu prioritate a cercetărilor proprii; accelerarea valorificării licențelor achiziționate și dezvoltarea tehnologiilor ce se realizează pe bază de licențe asimilate ;d) sporire^ contribuției cercetării științifice și ingineriei tehnologice la organizarea și programarea pe baze științifice a producției, optimizarea activităților de întreținere și reparații ale utilajelor și agregatelor, extinderea mecanizării și automatizării, creșterea productivității muncii și reducerea substanțială a costurilor de producție.Art 22. — întreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organa centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale șl Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și băncile, răspund pentru :a) asigurarea bazei materiale a planului prin încheierea contractării materiilor prime și materialelor cu furnizorii, în concordanță cu necesitățile producției în fiecare unitate ; definitivarea programelor de cooperare între întreprinderi pentru asigurarea necesarului de piese, repere și subansamble ; asigurarea stocurilor normate de materii prime și materiale ; desfășurarea ritmică a transporturilor ;b) diminuarea în continuare a normelor și normativelor de consum prin reproiectarea produselor și extinderea utilizării materialelor înlocuitoare eficiente și folosirea tehnologiilor cu consumuri reduse de materiale ;c) reducerea consumurilor de energie și combustibili in toate domeniile de activitate. întreprinderile, centralele, ministerele vor acționa pentru modernizarea instalațiilor consumatoare, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și a strpeturii producției, dotarea cu agregate pentru recuperarea căldurii, diminuarea pierderilor și consumurilor tehnologice in centralele electrice și în rețelele de transport și distribuție ; ministerele răspund de recuperarea și valorificarea resurselor energetice, combustibile și termice, prevăzute în plan.Art. 23. — în vederea folosirii la maximum a resurselor secundare pentru acoperirea în cit mai mare măsură a necesarului de materii prime ale economiei și reducerea importurilor, Consiliul de Miniștri va asigura elaborarea, pină la 30 noiembrie 1978, a programului de măsuri pentru organizarea și desfășurarea in bune condiții a activității de colectare și valorificare a acestor resurse.Se va asigura colectarea și valorificarea tuturor resurselor secundare de fier și fontă, oțeluri aliate și feroaliaje, metale neferoase, produse chimice, lemn, hîrtie, textile, pielărie, sticlă, a subproduselor din agricultură, industria alimentară și din alte ramuri ; organizarea de secții specializate pentru valorificarea a- cestor resurse în produse necesare economiei ; elaborarea de normative de recuperare integrală a subansamblelor și reperelor refolosibile și de recondiționare a celor uzate, din mașinile, utilajele și instalațiile prevăzute a fi casate, precum și din produsele uzate ; perfecționarea planificării activității in acest domeniu astfel incit în planul de aprovizionare să se includă și folosirea materiilor prime și materialelor recuperate.Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, răspunde de organizarea colectării, sortării și valorificării tuturor resurselor secundare de la unitățile socia- ’ liste și de la gospodăriile populației, pe categorii și clase de calitate.Art. 24. — în anul 1979, productivitatea muncii calculată pe baza valorii producției nete, pe o persoană, va fi de :a) în industria repu-blicană lei 109 420b) in activitatea deconstrucții-montaj lei 58 000c) în transporturi fe-roviare lei 47 125Numărul de personal muncitor pe total economie va fi în anul 1979 de 7 240 mii.Prin învățămîntul profesional, tehnic și liceal de specialitate, precum și prin cursuri de calificare de scurtă durată, vor fi pregătiți 33ă mii muncitori calificați, care vor intra in producție în anul 1979.Art. 25. — In vederea asigurării creșterii productivității muncii planificate pe anul 1979, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, împreună cu Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Național pentru Știință si
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LEGEA
pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979
(Urmare din pag. a V-a)Tehnologie, Ministerul Educației ți învățămintului, să asigure :a) realizarea la termenele stabilite a măsurilor tehnice și organizatorice prevăzute în programele speciale a- probate prin plan cu privire la creșterea productivității muncii In fiecare Întreprindere, pe secții și șantiere, pe fiecare loc de muncă ;b) Îmbunătățirea normelor șl normativelor de muncă și de personal pentru utilizarea rațională a fondului de timp de muncă la toate categoriile de personal ;c) recrutarea, pregătirea șl perfecționarea forței de muncă pe principalele meserii și specialități, corespunzător sarcinilor din programele de perfecționare a personalului muncitor ;d) ridicarea nivelului calificării profesionale a muncitorilor, maiștrilor și inginerilor pentru policalificarea acestora în vederea folosirii cu eficiență maximă a utilajelor și a valorificării în cele mai bune condiții a dotării tehnice.Art. 26. — în anul 1979, cheltuielile de producție vor fi :a) cheltuieli maxime la 1 000 lei producție marfă în :— industria republicană lei 767,0— Întreprinderile agricole de stat lei 911,5

b) cheltuieli maxime la 1 000 lei produc

ție de construcțil- montaj (antrepriză), în prețuri de deviz lei 949,6c) costul maxim la 1000 tone km convenționale :— in transportul feroviar lei 128,4— în transportul auto lei 627,4 întreprinderile, centralele și ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene, Împreună cu Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetul de Stat pentru Prețuri și băncile, vor asigura îndeplinirea programelor de reducere a costurilor de producție, realizarea veniturilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderilor și centralelor în strînsă corelare cu planul național unic și bugetul de stat. în acest scop, vor asigura soluții tehnice corespunzătoare, gospodărirea judicioasă a fondurilor, întărirea controlului financiar, și cu deosebire a celui preventiv, încadrarea în normativele de stoc și normativele mijloacelor circulante, utilizarea eficientă a fondurilor de investiții și a fondurilor valutare.Art. 27. — Volumul comerțului exterior, In anul 1979, va fi de 93,1 mid lei valută.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și Coope

rării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. Banca Română de Comerț Exterior, să asigure :a) prospectarea pieței externe și încheierea de contracte cu partenerii externi pentru întregul volum de mărfuri destinat exportului, luînd măsuri pentru diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere ;b) asigurarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea la timp în fabricație șl realizarea produselor în structură sortimentală și de calitate solicitate pe piețele externe, urmărind creșterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare și cu performanțe tehnico-econo- mice superioare ;c) folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare alocate prin plan, acționînd pentru utilizarea cu prioritate a materiilor prime, materialelor, combustibililor, mașinilor și utilajelor din resurse Interne ;d) realizarea integrală a acțiunilor de cooperare economică și tehnică în cadrul mijloacelor valutare, financiare și materiale prevăzute prin plan ; inițierea de noi acțiuni in vederea extinderii și creșterii eficienței colaborării economice internaționale ;e) realizarea exporturilor și importurilor la prețuri avantajoase, creșterea eficienței întregii activități de comerț exterior, asigurarea echili

brului balanței comerciale prevăzut prin plan.Art. 28. — Venitul național. In anul 1979, va crește cu 8,8 la sută față de 1978, asigurind resursele necesare pentru fondul național de dezvoltare economico-socială și pentru creșterea nivelului de trai al populației.Art. 29. — în anul 1979. volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va fi de 197,6 mid. lei, Iar cel al prestărilor de servicii de 45,1 mid. lei.Consiliul de Miniștri va asigura ca Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către populație, Consiliul de coordonare a producției bunurilor de larg consum. Ministerul Comerțului Interior, Comitetul de Stat al Planificării. împreună cu titularii de plan, să ia măsuri pentru :a) livrarea Integrală șl ritmică a mărfurilor prevăzute în plan ; creșterea șl diversificarea sortimentală a mărfurilor, ridicarea calității produselor, îndeplinirea riguroasă a programelor speciale privind producția bunurilor de consum. în vederea satisfacerii in condiții mai bune a aprovizionării populației ;b) ridicarea nivelului de servire a consumatorilor prin perfecționarea organizării și funcționării rețelei comerciale și a unităților de servire, satisfacerea cît mal operativă a solicitărilor populației, Întărirea răspun

derii șl controlului activității fiecărei unități ;c) repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri pe teritoriu ;d) extinderea gamei prestărilor de servicii și îmbunătățirea calității a- cestora, îndeplinirea integrală a programelor de dezvoltare a prestărilor de servicii.Art. 30. — Veniturile totale reale ale populației vor spori, In anul 1979, cu 7.5 la sută.Fondul de retribuire a muncii va fi de 199,9 mid. lei, asigurind sumele necesare începerii aplicării celei de a doua etape a acțiunii de majorare a retribuțiilor. Se va asigura o creștere a retribuției reale de 6,7 la sută față de anul 1978.Veniturile reale ale țărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale, calculate pe o persoană activă, vor crește cu 5,9 la sută față de 1978.în anul 1979 se va realiza cea de-a doua etapă de majorare a pensiilor și a alocației pentru copii. *Art. 31. — Baza materială a lnvă- țămintulul va continua să se dezvolte și modernizeze. în anul 1979 vor fi date în folosință 22 634 locuri în grădinițe, 2 967 săli de clasă, 33 556 locuri în internate. 98 săli de gimnastică.Pentru lnvățămîntul superior se vor realiza noi spații de invățămlnt cu o suprafață de 8 016 mp. precum și un număr de 8 200 locuri în cămine studențești.

Art. 32. — în domeniul ocrotirii sănătății și al asistenței sociale se va extinde baza materială ; vor fi date în folosință 3 100 locuri in creșe, 84 dispensare, 4 centre stomatologice. 4 stații de salvare, un număr de 3 240 paturi de spital.Art. 33. — în anul 1979 se vor da In folosință 236 mii apartamente și 12 mii garsoniere ; din totalul acestora se vor realiza 117 mii din fondurile statului și ale Întreprinderilor și 131 mii din fondurile populației cu sprijinul statului in credite și execuție ; se vor da in funcțiune 57 mii locuri în cămine pentru nefa- mlliști.Art. 34. — Se va extinde, in anul 1979, rețeaua de distribuție a apei cu 710 km, iar cea de canalizare cu 760 km ; parcul de mijloace pentru transportul urban în comun de persoane va fi dotat cu 1 540 vehicule.Art. 35. — Consiliul de Miniștri, Comitetul de Stat al Planificării. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Muncii, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, celelalte ministere și organe centrale, consiliile oamenilor muncii din centrale și Întreprinderi, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București răspund pentru realizarea integrală a prevederilor de plan pe anul 

1979 șl de asigurarea măsurilor pentru îndeplinirea planului pe 1980.în conformitate cu hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iulie 1978 și Decretul 240/1978 privind Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anii 1979 și 1980 și Bugetul de stat pe anul 1979, ministerele, centralele și întreprinderile au obligația să ia măsuri pentru contractarea producției și aprovizionarea tehnico-materială. elaborarea documentațiilor de investiții și asigurarea utilajelor necesare noilor capacități, încheierea contractelor de export-import cu partenerii externi, definitivarea programelor speciale privind creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție, crearea tuturor condițiilor pentru realizarea prevederilor planului cincinal și ale programului suplimentar de dezvoltare economico- socială a țării pînă în 1980.Art. 36. — Se aprobă execuția Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1977, adoptat prin Legea nr. 22/1976, potrivit Comunicatului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1977, publicat în Buletinul Oficial, Partea a IÎI-a, nr. 25 din 6 februarie 1978.

LEGEA
pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979

Marea Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România adoptă prezen
ta lege.

Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 
1979 se stabilește la venituri In sumă

Venituri Cheltuieli

— Bugetul republican 292157,0
- Bugetele locale 52064,1

.... .......... ........ . ......... - . .......

292157,0
52064,1Art 3. — Veniturile înscrise in bugetul de stat din prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea producției nete, vărsămintele din beneficiile unităților economice de stat, impozitul pe circulația mărfurilor și taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat se stabilesc la suma de 197 789,0 milioane lei.Veniturile asigurărilor sociale de stat pe anul 1979 se prevăd in sumă de 31 175,0 milioane lei.Pentru realizarea integrală șl la timp a veniturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1979, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi. Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Banca Națională a Republicii Socialiste România, celelalte bănci, precum și organele financiar-contabile de la toate nivelurile să asigure realizarea beneficiilor, a prelevării pentru societate a unei părți din valoarea producției nete și a celorlalte venituri bugetare înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli și în celelalte planuri financiare, prin :a) îndeplinirea sarcinilor de producție fizică și sortimentală în condiții de calitate superioară și realizarea planului producției nete, care reprezintă valoarea nou creată in activitatea productivă ;b) reducerea cheltuielilor de producție și, în special, a celor materiale, creșterea productivității muncii și sporirea beneficiului unităților e- conomice la 1 000 lei fonduri fixe J creșterea rentabilității în fiecare u- nitate economică și la fiecare produs;c) acoperirea din veniturile proprii a costurilor de producție și a cheltuielilor de circulație, asigurarea permanentă a echilibrului intre încasări și plăți ;d) realizarea resurselor necesare restituirii fondurilor primite de la societate, sporirii contribuției fiecărei întreprinderi la dezvoltarea generală a societății și constituirii fondurilor proprii de dezvoltare economico-so-e) lichidarea șl prevenirea imobilizărilor de fonduri, gospodărirea cit mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești ; Încadrarea în normele de stoc și normativele mijloacelor circulante stabilite ;f) exercitarea unul control sistematic, permanent, în toate sectoarele pentru asigurarea eficienței maxime în activitatea economică și socială, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, prevenirea efectuării unor cheltuieli ineficiente și producerea de pagube, respectarea disciplinei de plan, contractuale și financiare.Art. 4. — Veniturile prevăzute in bugetul de stat din impozitul pe fondul total de retribuire se stabilesc în 

de 344 221,1 milioane lei și la cheltuieli in sumă de 344 221,1 milioane lei.Art. 2. — Repartizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1979 este următoarea :
- în milioane lei —

sumă de 33 250,0 milioane lei, celo din impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție in sumă de 1 356,0 milioane lei, iar veniturile din impozite și taxe de ia populație in sumă de 2 603,0 milioane lei.Art. 5. — Cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale se stabilesc in sumă de 235 840,0 milioane lei.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, Consiliul de coordonare a activității de investiții, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor și băncile să acționeze pentru :a) asigurarea resurselor necesare constituirii fondurilor proprii destinate investițiilor, precum și a condițiilor pentru finanțarea sau creditarea și începerea noilor obiective de investiții la termenele stabilite prin plan ; rambursarea în termen a creditelor acordate pentru investiții ;b) realizarea și finanțarea investițiilor potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială, in limita fondurilor prevăzute in bugetul de venituri și cheltuieli șl pe baza documentațiilor teh- nico-economice stabilite de lege ; respectarea strictă a destinației fondurilor ;c) obținerea unei eficiente ridicate In utilizarea fondurilor destinate investiți lor,, prin reducerea consumurilor de materiale, pregătirea temeinică a obiectivelor de investiții, a- doptarea celor mai noi și perfecționate soluții tehnologice șl constructive, cu consumuri de materiale și costuri reduse, scurtarea perioadei de execuție a obiectivelor, respectarea termenelor de punere în funcțiune șl de atingere a parametrilor tehnico-economici ;d) reducerea și prevenirea imobilizărilor de fonduri in investiții neterminate, precum și in utilaje cu durate depășite de staționare pe șantiere. prin livrarea la termen a întregului volum de utilaje tehnologice in concordantă cu necesitățile de montaj și de punere in funcțiune a capacităților de producție, intensificarea ritmului de montaj ;e) întărirea ordinii și disciplinei pe șantiere, folosirea integrală și rațională a forței de muncă, gospodărirea și economisirea materialelor evi- tînd risipa acestora, gestionarea riguroasă a tuturor mijloacelor materiale și bănești.Art. 6. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul dt Stat pentru Prețuri, ministerele, celelalte organe centrale și locale și băncile să analizeze situația întreprinderilor care nu-și acoperă cheltuielile din venituri proprii, obțin produse sau 

prestează servicii cu cheltuieli mai mari decît prețurile și tarifele aprobate și să acționeze pentru eliminarea subvențiilor și a diferențelor de preț de la bugetul statului pentru a- sigurarea desfășurării unei activități
a) învâjâmînt
b) cultura și arta
c) sânâtate
d) educație fizica șl sport
e) alocația de stat și alte 

ajutoare pentru copii
f) pensii și ajutoare I0VR, 

militari și alte persoane, 
precum și pentru asistența 
sociala

g) asigurările sociale de statMinisterele, celelalte organe centrale. comitetele și birourile executive ale consiliilor populare și Instituțiile social-culturale vor lua măsuri pentru gospodărirea eficientă a fondurilor alocate de stat, prin utilizarea cu spirit gospodăresc a bazei materiale existente, aplicarea u- nui regim sever de economii, reducerea continuă a cheltuielilor de întreținere și funcționare, eliminarea cheltuielilor neeconomicoase. exercitarea unui control sistematic și exigent asupra gestionării și păstrării integrității patrimoniului.Art. 8. — Cheltuielile pentru organele puterii și administrației de stat și pentru organele judecătorești și ale procuraturii se stabilesc în sumă de 3 523,5 milioane lei. 
Venituri

„t. Județul
Total din care : venituri 

proprii
Cheltuieli

1. Alba 1 090 762 381 148 1 090 7622. Arad 1 157 393 629 780 1 157 3933. Argeș 1 412 915 661 155 1 412 9154. Bacău • 1 523 090 691 581 1 523 0905. Bihor 1 464 614 782 216 1 464 6146. Bistrița-Năsăud 953 504 233 072 953 5047. Botoșani 1 116 583 338 171 1 116 5838. Brașov 1 236 958 863 738 1 236 9589. Brăila 971 466 467 366 971 46610. Buzău 1 122 327 477 593 1 122 32711. Caraș-Severln 1 056 398 374 034 1 056 39812. Cluj . 1 699 699 933 984 1 699 69913. Constanta 1 549 852 921 414 l 549 85214. Covasna 735 962 267 271 735 96215. Dîmbovița 1 009 157 446 601 1 009 15716. Dolj 1 633 070 742 177 1 633 07017. Galați 1 313 623 601 082 1 313 62318. Gorj 893 676 322 759 893 67619. Harghita 1 096 906 398 413 1 096 90620. Hunedoara 1 357 122 555 306 1 357 12221. Ialomița 1 072 194 410 820 1 072 19422. Iași • 1 911 619 657 888 1 911 61923. Ilfov 1 354 312 730 557 1 354 31224. Maramureș 1 241 035 518 716 1 241 03525. Mehedinți . 963 247 248 539 963 24726. Mureș 1 328 859 755 510 1 328 85927. Neamț 1 082 412 561 719 1 082 41228. Olt 1 381 619 443 990 1 381 61929. Prahova 1 525 772 990 722 1 525 77230. Satu Mare • 881 706 427 461 881 70631. Sălaj 780 167 215 995 780 16732. Sibiu 1 082 007 653 697 1 082 00733. Suceava 1 235 674 567 204 1 235 67434. Teleorman 1 321 996 432 475 1 321 99635. Timiș 1 874 933 1 015 696 1 874 93336. Tulcea • 781 008 284 290 781 00837. Vaslui 1 109 407 323 904 1 109 40738. Vîlcea 1 083 341 366 950 1 083 34139. Vrancea | 1 014 972 272 433 1 014 97240. Municipiul București •sJ 4 642 748 3 718 735 4 642 748

rentabile de către unitățile economice.Art. 7. — Cheltuielile pentru finanțarea acțiunilor social-culturale se stabilesc în sumă de 67 318,5 milioane lei. din care pentru :
18135,0 milioane lei;

1 248.0 milioane lei; 
13 268,0 milioane lei;

395,5 milioane lei;

9167,0 milioane lei;

1 880,0 milioane lei;
23 225,0 milioane lei.în cadrul acestor cheltuieli, pentru Marea Adunare Națională se stabilește suma de 3,4 milioane lei.Art. 9. — Cheltuielile pentru a- părarea țării se stabilesc la suma de 12 460,0 milioane lei.Art. 10. — Fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul republican pentru anul 1979 se stabilește în sumă de 2 013,0 milioane lei. iar fondurile de rezervă din bugetele județelor și al njiinicipiului București în sumă de 311,0 milioane lei. potrivit repartizării prevăzute în bugetul de stat.Art. 11. — Volumul bugetelor județelor și al municipiului București pe anul 1979 se stabilește astfel :

— In mii lei —

Art. 12. — Sumele defalcate pen
tru bugetele locale in anul 1979, din 
impozitul pe fondul total de retri
buire și impozitul pe circulația 
mărfurilor de la unitățile de subor

— In mii lei —

*£ Județul
Sume defalcate din :

Impozitul pe fondul 
de retribuire

Impozitul pe circulația 
mărfurilor1. Alba >79 614 330 0002. Arad 407 613 120 0003. Argeș 611 760 140 0004. Bacău 531 509 300 0005. Bihor 507 398 175 0006. Bistrița-Năsăud 160 432 150 0007. Botoșani 163 412 215 0008. Brașov 373 220 —9. Brăila 364 100 140 00010. Buzău 324 734 320 00011. Caraș-Severln 472 364 140 00012. Cluj 765 715 —13. Constanța 628 438 —14. Covasna 148 691 320 00015. Dîmbovița 412 556 150 00016. Dolj 690 893 200 00017. Galați 642 541 70 00018. Gorj 320 917 210 00019. Harghita 278 493 420 00020. Hunedoara 751 816 50 00021. Ialomița 271 374 350 00022. Iași 553 731 700 00023. Ilfov 623 755 —24. Maramureș 432 319 245 00025. Mehedinți 184 708 130 00026. Mureș 473 349 100 00027. Neamț 385 693 135 00028. Olt 327 629 210 00029. Prahova 535 050 —30. Satu Mare 274 245 180 00031. Sălaj 134 172 60 00032. Sibiu 428 310 —33. Suceava 458 470 210 00034. Teleorman 249 521 190 00035. Timiș 859 237 —36. Tulcea 196 718 130 00037. Vaslui 185 503 140 00038. Vîlcea 246 391 110 00039. Vrancea 182 539 200 00040. Municipiul București 924 013 —Art. 13. — Subvențiile ce se acordă din bugetul republican, pentru e-

— In mii lei —Județul Bistrița-Năsăud 410 000Județul Botoșani 400 000Județul Caraș-Severln 70 000Județul Gorj 40 000Județul Ialomița 40 000Județul Maramureș 45 000Județul Mehedinți 400 000Județul Olt , 400 000Județul Sălaj 370 000Județul Teleorman 450 000Județul Tulcea 170 000Județul Vaslui 460 000Județul Vilcea 360 000Județul Vrancea 360 000Art. 14. — Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru executarea in bune condiții a bugetelor de venituri și cheltuieli proprii și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale ierarhic inferioare. sporirea veniturilor proprii și, pe această bază, reducerea mijloacelor de echilibrare prevăzute a se primi din bugetele unităților ieraihic superioare sau din bugetul republican. in vederea creării condițiilor pentru trecerea la autofinanțarea u- nităților administrativ-teritoriale.Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, precum și conducerile unităților subordonate 

donare republicană, de pe teritoriile județelor respective șl municipiului București, se stabilesc după cum urmează : 

chlllbrarea bugetelor locale in anul1979, se stabilesc astfel : 

poartă întreaga răspundere pentru e- xercitarea unui control exigent care să asigure gospodărirea rațională a tuturor mijloacelor materiale și bănești. apărarea integrității patrimoniului încredi’- țat de societate, respectarea riguuasă a disciplinei de plan și financiare.Art. 15. — Volumul bugetelor municipiilor pe anul 1979 se stabilește în sumă de 6 050,8 milioane lei, potrivit repartizării prevăzute în bugetul de stat.Comitetele executive ale consiliilor populare județene, de acord cu comitetele executive ale consiliilor populare municipale, în cazuri justificate, pot să modifice volumul șl 

structura bugetelor municipiilor, cu respectarea indicatorilor financiari a- probați, pentru fiecare județ.Art. 16. — în anul 1979, virările de credite bugetare de la un alineat la altul in cadrul aceluiași articol al clasificației bugetare se aprobă de ordonatorii de credite pentru planurile proprii de cheltuieli.Art. 17. — Consiliul de Miniștri răspunde pentru realizarea veniturilor Înscrise in bugetul de stat pe anul 1979 șl efectuârea cheltuielilor In concordantă cu volumul și destinația stabilite prin plan.în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Miniștri examinează, periodic. situația financiară pe economie și ramuri de activitate, precum șl execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, a bugetului de stat șl a celorlalte planuri financiare, stabilind măsuri pentru menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar. îndeplinirea sarcinilor planului economic și a indicatorilor financiari aprobați. întărirea răspunderii în gestionarea banului public, instituirea unul regim sever de economii.Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România și celelalte bănci, organele de conducere colectivă ale ministerelor și celorlalte Organe centrale și locale, centralelor și întreprinderilor vor lua măsurile necesare pentru realizarea integrală și la termenele stabilite a veniturilor prevăzute în bugetul de stat. De asemenea, vor acționa pentru finanțarea la timp și cu maximum de economie a obiectivelor și acțiunilor cuprinse in plan, respectarea prevederilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor, folosirea fondurilor numai în conformitate cu prevederile din plan și bugetul de venituri și cheltuieli, utilizarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești.Curtea Superioară de Control Financiar, Consiliul Financiar-Bancar, Ministerul Finanțelor și băncile vor acționa, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și reale, pentru exercitarea în econc > a unuicontrol preventiv și uit' r exigent, utilizarea fondurilor cu iență economică sporită și întării disciplinei financiare în toate domemile de activitate.Art. 18. — Modificările In indicatorii de plan economici și financiari ai titularilor de plan, precum și In volumul și structura bugetului de stat, determinate de eventualele influențe ce vor apărea din modificări de prețuri și tarife, precum și din alte măsuri, in condiții de menținere a echilibrului financiar, se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.în cazurile în care, în cursul anului 1979, pe baza unor dispoziții legale, au loc treceri de unități, acțiuni sau sarcini de la un titular de plan Ia altul ori se Introduc în plan lucrări de investiții din rezervele aprobate în acest scop. Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare in indicatorii financiari ai titularilor de plan, precum și in volumul și structura bugetului de stat.Art. 19. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1977, la venituri in sumă de 281 980 320 931 lei, iar la cheltuieli în sumă de 280 423 375 210 lei, cu excedent în sumă de 1 556 945 721 lei, din care la bugetul republican 145 647 976 lei, iar la bugetele locale 1 411 297 745 let
Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. a IV-a)punerile Biroului M.A.N. cu privire la modificări în componența unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, impuse de faptul că, în ultimul timp, unii deputați. membri ai comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, au fost numiți membri ai guvernului, reprezentanți diplomatici sau au primit noi însărcinări. Marea Adunare Națională a adoptat in unanimitate propunerile privind modificările propuse.

în continuare, tovarășul Iile Verdeț, prim viceprim-ministru al guvernului» președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat, din împuternicirea guvernului, proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979, iar tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a expus, din însărcinarea guvernului, proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979.

Apoi, din însărcinarea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a prezentat coraportul la cele două proiecte de legi.Tovarășul Ilie Șalapa. președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară. a prezentat apoi raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 

care au examinat șl avizat proiectele de lege pentru adoptarea planului și bugetului pe anul 1979.S-a trecut apoi la dezbaterea generală asupra celor două proiecte de lege.Au luat cuvîntul deputății Ion Avram. Ion Dincă, Gheorghe Dinu. Mihail Florescu. Ștefan Mocuta. Eva Richter. Angelo Micuiescu. Constantin Petre, Cornel Burtică, May Gtin- ther, Ion Ursu, Gheorghe Badea, Gheorghe Roșu, Traian Dudaș, Ște- fanache Scărlătescu. Ion Pățan, Ion Catrinescu. Ana Vornlcu, Toader Brădățean. Vasile Potop, Aurel Albu, Teodor Negoiță, Alexandru Toană,

După examinarea pe articole a fiecărui proiect de lege, Marea Adunare Națională a votat. în unanimitate, Legea pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979 și Legea pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1979.La următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Gheorghe Vasile Costea, inspector general de stat pentru controlul calității produselor, a prezentat, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, proiectul Legii metrologiei, iar deputata Eleonora Co- jocaru, vicepreședinte al Comisiei 

pentru Industrie șl activitatea economico-financiară, a expus raportul Comisiilor permanente ale M.A.N. cu privire la proiectul de lege supus dezbaterii.La discuția generală asupra acestui proiect de lege au luat cuvîntul deputății; Justin Rogoz, Tudora Șerbu. Valeriu Ceoceonică. Emil Unchcșel.După examinarea pe articole a proiectului de lege. Marea Adunare Națională a adoptat. în unanimitate. Legea metrologiei.Seara, la încheierea ședinței, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a anunțat că aesiunea Marii Adunări Naționale 

rămine deschisă tn continuare. în perioada care urmează, proiectele de legi rămase pe ordinea de 'ii a sesiunii. ca și alte proiecte de legi ce se vor primi la Biroul Marii Adunări Naționale urmează să fie examinate de comisiile permanente, după care vor fi supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale'în cadrul actualei sesiuni. De asemenea, comisiile permanente urmează să efectueze și alte lucrări de competența lor.Dala reluării în p'en a lucrărilor Marii Adunări Naționale va ti anunțată ulterior. (Agerpres)
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Primire la C. C. al P. C. R. Primire laLa 3 noiembrie 1978, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, a primit delegația Comisiei Naționale pentru Cultură Fizică și Sport din R.P. Chineză, condusă de tovarășul Wang Mang, membru al C.C. al P.C. Chinez, ministru, președintele Comisiei Naționale pentru Cultură Fizică și Sport din R.P. Chineză.Cu acest prilej s-au reliefat cu deosebită satisfacție relațiile de strînsă prietenie șl colaborare rodnică existente între partidele și popoarele celor două țări. In cadrul întrevederii s-a subliniat importanța deosebită a vizitei de prietenie efectuate în R.P. Chineză de tovarășul Nicolae
Recepție oferită de ambasadorul R.P. ChinezeCu prilejul Încheierii misiunii in tara noastră, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, Li Tin-ciuan, a oferit, vineri seara, o recepție.Au participat tovarășii Paul Nicu- lescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, ministrul finanțelor. Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., loan Avram, Suzana Gâdea, Traian Dudaș, miniștri. Ilie Rădules- cu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Dumitru
CronicaVineri la amiază, Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, și Jean Bemananjara, ministrul transporturilor, aprovizionării și turismului din Republica Democratică Madagascar, au semnat un memorandum privitor la dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnice între ministere și organizații economice din cele două țări.Documentul semnat la București stabilește noi căi pentru lărgirea cooperării în diferite domenii prevăzute în protocolul celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnică, al construcțiilor de mașini și al transporturilor aeriene și maritime.

★La 3 noiembrie a părăsit capitala delegația regiunii Piemont — Italia, condusă de Aldo Viglione, președintele regiunii, care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a făcut o vizită în țara noastră.
★în sala Dalles s-a deschis vineri la amiază expoziția pictorului Svetlin Rusev, artist al poporului, președintele Uniunii artiștilor plastici din R. P. Bulgaria. Cele 60 de picturi în ulei expuse redau cu mare forță artistică momente marcante din istoria poporului bulgar, scene din munca și viața de astăzi, chipuri ale oamenilor din această țară, precum și frumuseți ale naturii bulgare.
★La Timișoara a fost deschisă o expoziție de carte social-politică, teh- nico-științifică și beletristică, organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Expoziția reunește peste 15Q0 de titluri, apariții de dată recentă ilușțrațj.ve

E bogată
(Urmare din pag. I)țialul viilor la nivelurile neobișnuite pentru această podgorie : o mie de vagoane de vin anual. Este rezultatul unor preocupări statornice pentru aplicarea noilor tehnologii de cultivare a viței de vie. Mare parte din viile întreprinderii au fost modernizate — a- ceasta constituind una din problemele cheie ale creșterii recoltei de struguri la hectar. Totodată au fost pregătiți oamenii care să stăpînească la perfecție noile tehnologii. Unii i-au criticat pe specialiștii întreprinderii de la Panciu (din nou critică !) pentru că ar lăsa prea mult rod și că în scurtă
Eternul prezent al poeziei autentice

(Urmare din pag. I) compromite posibilitățile de afirmare a poeziei.Poeții sînt preocupați să clarifice noțiunile de libertate a creației și de rigoare artistică, să facă un impuls creator din faptul că poezia de azi e larg deschisă la toate registrele vieții, într-o epocă a cărei sensibilitate s-a modelat pe „opera deschisă". pe relativismul științific și precaritatea certitudinilor. Este grea revenirea la rigori formale. prea geometrizate, sugerind un univers prea închis. suspect de con- strîngeri, cu ritmuri desuete. Criteriul ina

vreme vor secătui viile. Nu le-au secătuit pentru că le-au hrănit cu îngrășăminte naturale și chimice. Aci, pe lingă îngrășăminte- le cu azot și fosfor, se folosesc și cele potasi- ce. Acest element, po- tasiul, a avut darul să întărească butucii, să ajute — toamna — la maturarea corzilor. Iar acum viile „tratate" cu generozitate arată frumos și. la rindul lor, răsplătesc eforturile podgorenilor.Pășim pe urmele remorcilor pline cu roadele acestor pămin- turi... Locul tradiționalelor zdrobitori, prese de mină, linuri și altele, a fost luat de utilajele moderne, instalate in marele complex de vinificație. La

lienabil admite calitatea, intensitatea emoției, indiferent de formă. Virtuozitățile tehnice, vocabularul prețios. bombastic, îngheață emoția, alunecă in retorică, ermetism. obscuritate. Intensitatea emoției depinde intr-o mare măsură de ceea ce No- valis numea „acustica sufletului", ritm, muzicalitate. valori plastice. Rigoarea formei în poezie ar trebui să fie tot atît de vizibi’ă sau invizibilă, cum e scheletul omului viu.„Arta este omul a- dăugit naturii" — spunea Bacon — deci împletirea. sau repunerea ființei în matca sa originară. Ciclul crea

Ceaușescu și a vizitei de prietenie făcute in țara noastră de tovarășul Hua Kuo-fen, a înțelegerilor și acordurilor convenite cu aceste prilejuri, care marchează o etapă superioară în dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor dintre partidele, popoarele și țările noastre.Totodată, s-a exprimat dorința reciprocă de a folosi noi posibilități pentru dezvoltarea în continuare a colaborării în domeniul educației fizice și sportului dintre organizațiile de resort ale celor două țări.La întrevedere a participat tovarășul Emil Drâgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul turismului și sportului, președintele C.N.E.F.S.
Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno- chineză, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid, reprezentanți ai vieții cultural-artistice și științifice, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
zileipentru bogata activitate editorială din R.D.G. In același oraș a fost inaugurată și o expoziție de fotografii artistice din R.D. Germană. De asemenea, la Universitatea timișoreană s-au desfășurat „Zilele ger- manisticii" din R.D.G., cu care prilej cadre didactice din Berlin, Halle și Greifswald au susținut cursuri și se- minaril consacrate limbii și literaturii germane.

★Vineri au început în Capitală lucrările celui de-al V-lea Simpozion național de microscopie electronică, manifestare științifică organizată de Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor. Pe parcursul a două zile, cei peste 150 de participanți din institutele de cercetări ale Academiei, institute centrale de cercetări, instituții de învățămînt superior, din producție dezbat o temă de larg interes, avînd ca reper central „A- plicațiile microscopiei electronice în biologie, medicină și tehnică".
★Vineri, la sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale a avut loc o masă rotundă în cadrul căreia dr. Max Habicht, membru al Mișcării pentru pace din Elveția, a făcut o expunere cu tema „Rezolvarea pașnică a conflictelor internaționale". Au luat parte reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice universitare, cercetători, studenți.
★Sub egida Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, vineri seara a avut loc, tn Studioul din str. Nuferilor, concertul de gală susținut de Corul de copii al Radiodifuziunii ungare, dirijat de Laszlo Cșanyi Și Va? leria Bqtka. gjj 

toamna vrînceană!complex, tractorul trage remorca plină de struguri pe basculă, unde se cîntărește „la kilogram". Aneta To- pală, secretar adjunct al organizației de partid, apreciată pentru exigență, face totodată și analiza zahărului din struguri. Ea îndreaptă spre soare refractometrul pentru a „citi" dulceața strugurilor și consemnează rezultatul in fișă. E mulțumită : strugurii sînt dulci. E mulțumit și șeful de fermă, care asistă la cîntări- re : recolta e bună. Trei „guri" preiau roadele podgoriei, presele lucrează continuu, mustul curge prin conducte pentru a ajunge în vasele de fermentație. E bogată toamna vrinceană !

ției cu conținutul el de adevăr — realitatea. Trebuie însă ridicat realul la înălțimea poeziei — spune Goethe — deci adevărul. realul, realitatea, efortul uman, transfigurat — la mare tensiune și la un diapazon neobișnuit, nu tributar sau aservit sub- nivelului înțelegerii.Spre 6 poezie de largă cuprindere a sensibilității timpului nostru, realizată în forme proaspete și accesibile, trebuie să se îndrepte efortul oricărui poet. Este marea noastră șansă, ca fiind poeții timpului nostru să reprezentăm speranța de a deveni eterni.

Tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit vineri pe conducătorii delegațiilor din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria, Vietnam, U.R.S.S. și pe reprezentantul Iugoslaviei care au participat la lu
Sosirea în Capitală a ministrului alacerilor externe 

al R. P. MozambicVineri după-amiază a sosit într-o vizită oficială în țara noastră Joaquim. Alberto Chissano, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic, secretar al C.C. al FRELIMO.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor exter
Vizita președinteluiPreședintele Senatului francez, A- lain Poher, aflat in țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut, vineri, o vizită la Craiova.în cursul dimineții, oaspetele a a- vut o întrevedere cu Petre Preoteasa, președintele Consiliului popular județean Dolj.în continuare, președintele Senatului francez a vizitat fabricile de transformatoare mari, de locomotive și aparataj din cadrul întreprinderii „EleCtroputere" șl șantierul întreprinderii de autoturisme de mic litraj

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

FOTBAL

MlINE, MECIURILE ETAPEI A Xl-A IN DIVIZIA A
La Craiova, Universitatea — SteauaMîine, în etapa a Xl-a a primei divizii, fruntașele clasamentului general F.C. Baia Mare (17 p), ca și principalele ei urmăritoare, Steaua (13 p) și F.C. Argeș (13 p). vor juca în deplasare, astfel : la Satu Mare, Olimpia — F.C. Baia Mare ; la Craiova. într-un meci de mare interes, Universitatea — Steaua, iar la Petroșani, Jiul — F.C, Argeș.

★La Ziirich a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul optimilor de finală ale competiției europene întercluburi de fotbal „Cupa U.E.F.A."Iată programul jocurilor : C.F. Valencia — West Bromwich Albion ; Borussia Moenchengladbach — Slask Wroclaw ; R.C. Strasbourg — M.S.V. Duisburg ; V.F.B. Stuttgart — Dukla
• În prima zi a competiției internaționale masculine de baschet care se, desfășoară în localitatea braziliană Goiania, selecționata României a învins cu scorul de 84—77 (40—37) formația Poloniei. într-un altjoc, reprezentativa Braziliei a îhtrecut cu 114—87 (58—48) echipa Uruguayului.La turneu mai participă echipa Canadei și o selecționată din S.U.A.• în turul II al probei de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de la Paris, cuplul Ion Țiriac (România) — Guillermo Vilas (Argentina) a întrecut cu 6—0, 6—3 perechea Garcia (Spania) — Sadri (S.U.A.).Rezultate înregistrate în optimile de finală ale probei de simplu : Gottfried — Bedel 4—6, 6—1, 6—4 ; Lutz — Moore 6—4, 6—3 ; Pinner — Bengtsson 4—6, 7—6, 6—2.• Turneul de fotbal pentru juniori de la Craiova a fost ciștigat de echipa Luceafărul București, care a totalizat 5 puncte, urmată, cu un număr egal de puncte, dar cu golaveraj inferior, de formația de juniori Universitatea Craiova. Vineri, în ultima zi a competiției s-au înregistrat rezultatele : Luceafărul București — C.S. Tîrgoviște 5—0; Universitatea Craiova — C.S.S. Craiova 3—1.

cinema
• Orașul fantomă : FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, LUCEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 
12,30; 14.30; 16.30; 18,30; 20.30.
• Șoimul î SCALA — 9,30; 11,30; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Dacii : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Albul Bim — ureche neagră 
(în cadrul „Zilelor filmului so
vietic") : CINEMA STUDIO — 10; 
14; 18.
• Principiul dominoului : PA
TRIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI — 8.30; 10,45;
13; 15,30; 18; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; .15,45: 18; 20,15.
• înainte de tăcere : EFORIE —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Animalul f PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Contele de Monte Cristo : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Hipopotamul Hugo : PACEA — 
16; 18; 20.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30, Ultima notă 2 — 11.30; 
13,30; 15.30; 18, Un cuib de nobili 
— 20 : DOINA.
• Cianura și... picătura de ploaie; 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15. MIORIȚA — 9: 11; 13,15: 
15,30; 17,45; 20.
• Acel blestemat tren blindat ;
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 

crările Consfătuirii adjuncților miniștrilor finanțelor și a vicepreședinților băncilor naționale ale țărilor socialiste membre ale C.A.E.R., care a avut loc în perioada 31 octombrie — 3 noiembrie 1978.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

ne al Republicii Socialiste România, Cornel Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a oferit un dineu.
Senatului francez„Oltcit", unitate ce se realizează în cooperare cu firma franceză „Citroen".în aceeași zi au fost vizitate Teatrul național, Parcul poporului, Muzeul de artă și cartiere noi din municipiul Craiova.La amiază, președintele Consiliului popular al județului Dolj a oferit un dejun în cinstea președintelui Senatului francez.Seara, președintele Senatului francez a sosit în municipiul Drobeta- Turnu Severin.

Celelalte partide ale etapei sînt : C. S. Tîrgoviște — Politehnica Iași, Gloria — F.C: Chimia, S.C. Bacău — F.C. Bihor, Corvinul — A.S.A., Dinamo — Polithenica Timișoara șl Sportul studențesc — U.T.A.Meciurile etapei a Xl-a sînt programate de la ora 14.
★Praga ; Honved Budapesta — Ajax Amsterdam ; A.C. Milan — Manchester City ; Steaua Roșie Belgrad — Arsenal ; Ejsberg (Danemarca) — Hertha B.S.C.Meclurile-tur se vor disputa la 22 noiembrie, iar partidele retur sînt programate in ziua de 6 decembrie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în sala polivalentă din Craiova s-a disputat vineri seara cea de-a două intilnire amicală între formațiile feminine de volei Iskra Voroșilovgrad (U.R.S.S.) și Universitatea Craiova, întilnirea s-a încheiat cu rezultatul de 3—2 în favoarea oaspetelor.• Pe pista stadionului Rapid din Arad s-a disputat întîlnirea internațională de dirt-track dintre selecționatele de cluburi din România și Ungaria, victoria revenind motocicliștilor români cu 43—35 puncte. La individual cele mai bune rezultate le-au obținut Ion Bobîlneanu — 11 puncte, respectiv Tibor Derek — 10 puncte.• în sferturile de finală ale probeide dublu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Tokio, perechea Ilie Năstase (România), Arthur Ashe (S.U.A.) a învins cu 6—3, 6—3 cuplul Nick Saviano, Eliot Teltscher (S.U.A.). Ultimele două partide din sferturile de finală ale probei de simplu s-au soldat cu următoarele rezultate : Bjorn Borg (Suedia) — Harold Solomon (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Alex Mayer (S.U.A.) — Vitas Gerulaitis (S.U.A.) 6—3, 3—6, 6—4.în semifinale, Borg va juca în compania lui Năstase, iar Mayer îl va intilni pe Teacher.
11,15; 13,30; 15,45; 1«; 20,15, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Gustul și culoarea fericirii ; 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18; 20.
• Mondo cane (ajnbele serii) — 
11.45. Clasa muncitoare merge In 
paradis —' 16,15, Dosar secret — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Generalul Mina : VICTORIA — 
9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
• Zbor mortal : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Fiul feței palide : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Revanșa : BUCEGI — 9.30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20, MUNCA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
RENTARI — 10,30; 15,30: 17,45; 20.
• Oamenii rămîn oameni : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Al treilea jurămînt : COSMOS
— 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Jorg Ratgeb, pictorul : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.
• Capcana din munți ! GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20.
• Star: GRIVIȚA — 9; 12,15; 
15,45; 19.
• Abatere zero : LIRA — 15,30; 
18; 20.15, PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Melodii. melodii : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Portret cu ploaie : POPULAR
— 16; 18.
• Avaria : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.

tv
PROGRAMUL 1

12.00 Telex
12,05 Curs de limba spaniolă
12.35 România pitorească
13,05 Muzică distractivă
14,10 Simpozionul da sculptură Măgura 

Buzăului
14,40 Incursiune tn cotidian
15,00 Stadion — magazin sportiv tn 

imagini
16.30 Muzică ușoară. Producție a stu

diourilor din Gruzla
10.50 Agenda culturală
17.20 Clubul tineretului
18.20 Săptămina politică Internă șl in

ternațională
18.35 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret
10.30 Telejurnal
19.50 Viata rațională (V)
20,00 Teleenciclopedla
20,45 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Episodul 21
21.35 Intilnire cu satira șl umorul
22,05 Telejurnal • Sport
22.30 Melodii românești de ieri șl de azi
23,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

• șl 7 noiembrie. In țară : Vremea va 
fi relativ frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi șl burnițe izolate In 
cea mai mare parte a țării. Vînt in 
general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 4 și plus 
6 grade, iar cele maxime intre 5 și 15 
grade, local mal ridicate. Ceață slabă, 
dimineața șl seara. Local, condiții de 
brumă. In București : Vreme în ge
neral frumoasă. Cerul variabil. Vint 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

Olimpiada de șahBUENOS AIRES 3 (Agerpres). — Olimpiada de șah a continuat la Buenos Aires cu Intîlnirile din turul VII. în competiția feminină, echipa României conduce cu 1—0 în meciul cu formația Spaniei, două partide fiind Întrerupte. Alte rezultate din grupa a patra preliminară : Columbia — Japonia 1.5—0,5 (1) ; Bulgaria— Porto Rico 2,5—0,5 ; Australia — Uruguay 2,5—0,5.în turneul masculin, selecționata României a intîlnit echipa Israelului, cu care a terminat la egalitate (2—2). Alte rezultate : S.U.A. — Iugoslavia 2,5—1,5 ; U.R.S.S. — Bulgaria 2,5—1,5 ; Polonia — Anglia 2,5—1,5 ; Argentina— Islanda 2,5—1,5 ; Ungaria — Danemarca 2—2.
• A început o nouă ediție a „Cupei campionilor europeni" la baschet. Iată primele rezultate Înregistrate : masculin : Bosnia Sarajevo — Limassol (Cipfu) 104—45 ; Maccabi Tel Aviv Eczacibasl Istanbul 87—76 ; Partizan Tirana — Zbrojovka Brno100— 79 ; Zamalek Cairo — Real Madrid 90—124 ; Klosterneuburg (Austria) — Honved Budapesta 78—84 ; Le Mans (Franța) — B. C. Gdansk101— 93 ; Varese — Sporting Lisabona 108—79 ; Juventud Badalona — Soedertaelje (Suedia) 105—87 ; feminin : T.U.S. Leverkusen — Merelbeke (Belgia) 61—56 ; Elizur Tel Aviv — Ethnikos Voios 128—38 ; A.B.C. Viena — Kolejliler Ankara 103—51 ; Cleveland (Anglia) — F.C. Porto 76—42.• Echipele Partizan Belgrad și Montjuich (Spania) s-au calificat pentru grupele semifinale ale „Cupei cupelor" la polo pe apă.în ultima zi a turneului de la Barcelona (una din grupele sferturilor de finală) s-au înregistrat următoarele rezultate : Montjuich — Partizan Belgrad 5—2 (2—1, 1—0, 1—0, 1—1) ; Alphen (Olanda) — Landerse- ter (Norvegia) 20—1 (6—0, 4—0, 7—1, 3—0).
teatre

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 15, Autobiografie — 20, 
(sala Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu“
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Valentin Gheorghiu — 20,
(sala Studio a Ateneului) : ..După- 
amiezile muzicale ale tineretului": 
Daniela Iosub — pian ; Cristina 
Bărbulescu — vioară —• 18.
• Opera Română : Fidelio — 19.
• Teatrul de operetă : Invitație 
la Operetă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Comedie cu olteni — 19,30, 
(sala Majestic) : Dragoste pericu
loasă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Omul care aduce risul — 19,30, 
(la Sala Palatului) : Nevestele ve
sele din Boema — 17; 20.
• Teatrul „Ion Va sil eseu" : Fire 
de poet — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 17,30.

Cu prilejul apropiatei aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

AdunăriCu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la Brașov, Cluj-Napoca și Hunedoara au avut loc, vineri, adunări festive, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, ai consiliilor județene A.R.L.U.S., un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții.Au luat parte membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit — la întreprinderea de autocamioane din Brașov, Cornel Sandru, secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R., și Veselov Gheorghi Petrovicl, adjunct al ministrului lnvățămîntului al R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto—română aflată în vizită in țara noastră, la întreprinderea „Armătura" din Cluj-Napoca, Aurel Ne- gueioiu, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., și V.A. Demen- ciuk, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice, iar la Casa de cultură din . Hunedoara au luat cuvîntul Brînco- veanu Pogea, prim-secretar al Comitetului municipal Hunedoara al P.C.R., și A. M. Surikov, adjunct al reprezentantului comercial al Ambasadei Uniunii Sovietice.In cuvîntările rostite, vorbitorii s-au referit la însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, înfăptuită sub conducerea partidului comunist făurit de V.I. Lenln, care a deschis epoca trecerii de la capitalism la socialism, era transformării socialismului dintr-o idee științifică într-o puternică realitate so-
400 de zile in Cosmos

Bilanț bogat al noii misiuni sovietice 
în „oceanul spațial"

• Un spectaculos record de durată in navigația extra
terestră • Larg evantai de experimente științifice • Noi 

perspective pentru dezvoltarea cercetărilor cosmiceS-a încheiat cu succes cea mai îndelungată „odisee spațială" la bordul complexului științific orbital „Saliut-6—Soiuz", ai cărei eroi au fost cosmonauțil sovietici Vladimir Kovalionok și Alexandr Ivancen- kov, reveniți pe Pămînt la 2 noiembrie, după exact 140 de zile petrecute în condițiile imponderabilității. Ei au stabilit astfel un nou și spectaculos record absolut de durată în domeniul navigației extraterestre pilotate. în „oceanul spațial" a rămas să-șî continue evoluția solitară în jurul Pămîntului același laborator zburător, cap de serie dintr-o nouă generație de aparate cosmice sovietice, aflat de mal bine de 400 de zile în epicentrul evenimentelor petrecute pe necuprinsa scenă cosmică.La încheierea acestei misiuni fără precedent în analele epopeii spațiale, specialiștii sovietici relevă că s-a parcurs încă o etapă,: - importantă, deschizătoare- do perspective promi- ' țătoare în dezvoltarea cosmonauticii, strîns legată de cerințele de ordin practic ale științei și economiei naționale, de descifrarea tainelor „continentului extraterestru" și valorificarea lui în scopuri pașnice. Conducătorul centrului de pregătire a cosmonauților, Gheorghi Beregovoi, remareînd că elevii săi au Îndeplinit programul misiunii integral, sub toate aspectele, a declarat : „aceste rezultate dovedesc că metodologia elaborată de savanții sovietici pentru «contracararea» imponderabilității este justă. Cosmonauții Kovalionok și Ivan- cenkov sînt pe Pămînt și se simt bine. Aceasta înseamnă că ne putem gîndi la zboruri și mai îndelungate, de care va avea nevoie cosmonautica de miine"Bilanțul de ansamblu al activității cuplului Kovalionok-Ivancenkov este extrem de bogat. Conducătorii programului de zbor atrag atenția că nu este vorba de o simplă prelungire în timp a șederii in spațiul extraterestru, cl de consolidarea și Îmbogățirea rezultatelor anterioare, sub aspectul circulației, joncțiunii șl decuplării navelor pilotate și automate, densității și varietății cercetărilor și experimentelor realizate de colectivele de cosmonauți. în calitate de gazde, cosmonauțil Kovalionok și Ivancenkov au primit și sprijinit îndeplinirea misiunii de către alte două echipaje mixte, itinerante, lansate în cadrul programului „Intercosmos" — unul format din sovieticul Piotr Klimuk și polonezul Miroslav Hermaszewski, Iar celălalt — din cosmonautul sovietic Valeri Bikovski și cercetătorul cosmonaut Sigmund Jahn, cetățean al R.D. Germane. Ei au participat efectiv sau au controlat descărcarea în „buncărele" stației științifice a combustibilului, aparaturii, . ma

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

Simpozionul „Perfecționarea mecanismului 
economico-financiar"La Cluj-Napoca s-au desfășurat vineri și sîmbătă lucrările simpozionului cu tema „Perfecționarea mecanismului economico-financiar", organizat de Facultatea de studii economice a Universității „Babeș-Bolyai" și Centrul de cercetări economice din localitate. Participă peste 190 de specialiști din întreaga țară. Lucrările simpozionului se desfășoară pe nouă secțiuni In care se dezbat probleme teoretico-metodologice ale perfecționării mecanismului economico-financiar, locul și rolul indicatorilor in

festivecială. Au fost înfățișate apoi pe larg realizările obținute de oamenii muncii sovietici, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Soviet'?;, în dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii, în creșterea nivelului de trai material și spiritual, munca plină de avînt a poporului sovietic pentru edificarea comunismului.Vorbitorii au trecut, totodată, în revistă succesele de prestigiu ale oamenilor muncii din țara noastră, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, înfăptuiesc prevederile Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Evocînd cu satisfacție tradiționalele legături de prietenie, solidaritate și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică, dintre popoarele celor două țări, legături cu adinei rădăcini în trecutul istoriei, vorbitorii au subliniat că în anii construcției socialiste aceste relații au fost ridicate pe trepte superioare. O contribuție deosebit de importantă pentru continua dezvoltare a raporturilor româno—sovietice o au intîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, -înțelegerile convenite cu aceste prilejuri, Declarația ro- mâno-sovietică din noiembrie 1976, care au marcat noi etape pe calea conlucrării pe multiple planuri, tn folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în întreaga lume.în încheierea adunărilor festive au avut loc spectacole prezentate de formații artistice de amatori.(Agerpres)

terialelor de experiență și alimentelor aduse de pe Pămînt de trei nave automate de tip „Progress". Evident că rezultatele cele mai a- preciate se referă la activitatea intensă de cercetare, sondare de la distanță și fotografiere a unor Întinse zone ale suprafeței terestre șl oceanului planetar, ca și la materializarea unul număr însemnat de experimente tehnice, tehnologice, medicale și biologice. Străbă- tind prin spațiu aproape 100 milioane de kilometri la bordul complexului științific, Kovalionok și Ivancenkov, cu concursul celorlalte colective de cosmonauți, au luat multe mii de Imagini, pe kilometri intregi de peliculă foto și cinematografică, majoritatea respectivelor fotografii (90 la sută) avtnd ca destinatari unități economice și științifice, restul fiind utilizate pentru dezvoltarea metodologiei zborurilor cosmice. Pe de altă parte, noul ciclu productiv cu Instalațiile „Splav" și „Kristall" a însumat aproape 60 de reprize, soldate cu realizarea a peste 50 de tipuri de materiale și substanțe diferite, Împreună cu componente ale acestora. Numărul orelor de funcționare a instalațiilor amintite a ajuns la 900. Analiza materialelor și substanțelor respective, a parametrilor proceselor tehnologice verificate la condițiile Cosmosului va permite, arată specialiștii, organizarea în viitor a producției la bordul complexelor orbitale a unor materiale unicate, de importanță extremă pentru progresul științei și economiei. De asemenea, au trecut prin diverse stadii de evoluție specifică în mediu imponderabil zeci de mostre de material biologic, s-au efectuat o multitudine de experimente medicale originale, au fost schițate pe sute de pagini fenomene rare, observate in atmosferă.Reușita actualei misiuni cosmice de durată, cu care s-a încheiat încă o etapă remarcabilă a evoluției complexului științific „Saliut-6—Soiuz", confirmă că viitorul cosmonauticii se clădește cu fiecare start, cu fiecare pas pe calea cunoașterii potentelor spațiului extraatmosferic și folosirii acestora In interesul omului, al progresului și civilizației pe Pămînt.După aterizare, cosmonauțil sovietici au început să se reacomo- deze cu condițiile vieții terestre. Pentru a se readapta la poziția verticală, cosmonauților 11 s-a recomandat să poarte pantaloni de antrenament speciali, care oferă vaselor sanguine posibilitatea să se obișnuiască treptat cu circulația In condițiile gravitației terestre. Prima perioadă, cea mai acută, de readaptare va dura 10—15 zile, apreciază specialiștii.
Mlhai CORUȚ

perfecționarea planificării economice, perfecționarea finanțelor unităților socialiste, metode și tehnici de perfecționare a organizării, programării și urmăririi producției în industrie, implicații ale perfecționării mecanismului economico-financiar în agricultură, investiții, comerț etc. Au prezentat comunicări cadre didactice din invățămîntul superior și mediu, cercetători, activiști din aparatul de partid și de stat, specialiști din unități economice și organisme centrale. (Al. Mureșan).
• CENTRALA ...VUL- 

CANO-ELECTRICĂ. In Kamciatka (U.R.S.S.), pe versantul unui vulcan, numit Mut- novski, la 80 kilometri de orașul Petropavlovsk, se construiește o centrală electrică unică în felul ei. Centrala va folosi apele termale abundente în a- ceastă zonă. Ideea folosirii căldurii din adîncurile Pămîntului aparține oamenilor de știință de la Institutul de vulcanologie al Centrului științific din Extremul Orient al Academiei de științe din U.R.S.S. Noua centrală electrică geotermală va asigura pe deplin cu energie întreprinderile industriale din Petropavlovsk.

• CONSECINȚELE A- 
LIMENTATIEI NERATIO- 
NALE. Cu ocazia unei conferințe de presă, specialistul francez in probleme de nutriție prof. Vigne a afirmat că jumătate din numărul deceselor din Franța se datorează consumului excesiv de grăsimi. în- tr-adevăr, în fiecare an, 250 000 de decese sînt o consecință a aterosclerozei. 20 la sută din francezi au greutatea corporală excesivă, datorată unei alimentații prea abundente și dezechilibrate. caracterizată mai ales printr-un consum exagerat de grăsimi de origine animală și de zaharuri cu „absorbție rapi

dă". Consumul de zahăr antrenează o creștere constantă a numărului cazurilor de diabet. Totodată, ca urmare și a consumului exagerat de vin (băutura cu un conținut caloric ridicat), cele 2 500 de calorii necesare zilnic unei persoane care depune o activitate sedentară sint depășite, constituind una din cauzele fundamentale ale morbidității pe ansamblul teritoriului francez.
• 124 ZILE PE AN 

PENTRU IMPOZITE... ° organjzație americană de investigații care a studiat recentele modificări legislative privind sistemul de impozite în S.U.A.

a prilejuit publicarea unor date statistice pe cit de interesante pe atît de grăitoare. Aceste date arată că, în medie, un cetățean american este nevoit să lucreze 124 de zile pe an pentru achitarea tuturor impozitelor, federale, de stat și municipale.
• „PLANUL

RATOR". Mișcările ASPI-socialecare au loc In această toamnă în Europa occidentală cuprind cele mai largi și mai diferite categorii de oameni al muncii, care-și văd continuu amputate

veniturile ca urmare a inflației, în Franța participă la greve, intre atîtea alte categorii, și muncitorii de la salubritate. Drept urmare, pe străzile Parisului s-au acumulat mii și mii de tone de gunoaie. Stocurile cresc zilnic cu circa 3 000 de tone. întrucît negocierile n-au dat pină acum rezultate, s-a considerat necesară intervenția armatei. După cum relatează agenția France Presse, începînd de luni, curățenia a fost preluată de militari. In cadrul unei operațiuni care a fost botezată „planul aspirator".

• ARHEOLOGIA 
SUBACVATICĂ ciștigă din ce in ce mai multă importanță pe măsură ce perfecționarea tehnicii cercetării adîncurilor marine face mai accesibile comorile ascunse aici. în Marea Britanie, arheologul Rex Cowan, specializat In repararea și recuperarea ambarcațiunilor scufundate, este de părere că în jurul insulelor britanice se află un adevărat „Eldorado" al scufundătorilor : el estimează la nu mai puțin de 250 000 numărul epavelor din această zonă, în prezent. Cowan este angajat, împreună cu echipa sa, în aducerea la suprafață a unul vas

comercial suedez, „Svecia", scufundat cu întreaga încărcătură în 1740 ; „Princesse Mărie", corabie franceză naufragiată in 1686, în apropierea comitatului Cornwall, constituie obiectivul următor al echipei engleze de arheologie subacvatică.
• MUZEUL SĂRII de la Wieliczka, în apropiere de Cracovia (R.P. Polonă), cuprinde 12 săli, amenajate la o adîn- cime de peste 130 metri. Exponatele cuprind unelte și instalații folosite la extracția sării, începînd din evul mediu și pină tn zilele noastre. Printre altele, sînt expuse instalații medievale

care ridicau sarea la suprafață — singurele de felul lor care s-au păstrat pină în zilele noastre.
• PODUL PESTE 

BOSFOR. De la darea sa în funcțiune. în urmă cu cinci ani, podul peste Bosfor (1 560 metri) a permis trecerea din continentul european în cel asiatic a 105 milioane vehicule — s-a anunțat recent la Istanbul. Podul peste Bosfor, cel de-al patrulea din lume ca lungime, a fost inaugurat în 1973, mareînd cea de-a 50-a aniversare a Republicii Turcia.
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Meslări dedicate celei de-a EO-a
aniversări a formării statului national

unitarPARIS 3 (Agerpres). — în sala de expoziții a Bibliotecii municipale din Strasbourg s-a organizat complexul de expoziții „România la Strasbourg — istoria, cultura și tradițiile sale", dedicate celei de-a 60-a aniversări a constituirii statului național unitar român.Expoziția de carte românească cuprinde ultimele volume din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, lucrări de istorie, geografie, literatură. albume de artă și fotografii, cărți de tehnică. în diverse standuri sînt, de asemenea, expuse discuri de muzică populară românească și din creația simfonică recentă din țara noastră. Reproducerile de artă plastică prezintă principalele momente din istoria poporului român, iar arta populară a poporului nostru este reprezentată de costume, țesături, ceramică din diferite regiuni ale țării. Peisajul românesc este redat de fotografii șl afișe turistice.La inaugurarea acestei manifestări au asistat Pierre Pflimlin, primarul orașului, membri ai consiliului orășenesc, conducătorii unor instituții de cultură și artă, profesori universitari, studenți ai mână de la ziariști, un

LONDRA 3 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației de prietenie Marea Britanie — România și ale primăriei districtului Camden din Londra, a fost inaugurată la „Woodberry Library" o expoziție de carte și de fotografii românești. Sînt prezentate volume din domeniile social-politic, tehnico-știlnțific, al literaturii și artei publicate în limba română, precum și publicații în limbile naționalităților conlocuitoare.într-un stand special slnt expuse lucrările președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și cărțile scrise de autori britanici despre personalitatea și activitatea șefului statului nostru.în cadrul expoziției sînt prezentate, de asemenea, fotografii ilustrînd Imagini din lupta poporului român pentru unitate și independență națională, precum și aspecte din realizările ținute de poporul nostru în anii cialismului. ob-so-

ORIENTUL

lectoratului de limbă ro- Universitatea Strasbourg, numeros public.

KHARTUM 3 (Agerpres). — Tn pitala Sudanului, în cadrul „Zilelor filmului românesc", organizate sub auspiciile Asociației cineaștilor sudanezi, au fost prezentate filmele artistice „Explozia" și „Cu mîinile curate". Au fost prezente oficialități ale vieții politice și culturale, actori de cinema, ziariști, un numeros public.

ca-

Rezoluție a Adunării Generale a O.N.U

Pentru extinderea
a energieiNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Luind cuvîntul la dezbaterile Adunării Generale a O.N.U. asupra raportului anual de activitate al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., ambasadorul Teodor Marinescu, a subliniat că România, țară socialistă in curs de dezvoltare, hotărâtă să folosească energia nucleară pentru înfăptuirea programelor sale de dezvoltare economică șl socială, se pronunță pentru asigurarea condițiilor ca toate țările să beneficieze larg și în termeni avantajoși de tehnologiile de virf din domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare. In concepția României, folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare reprezintă un drept al fiecărei țări. Este un drept inalienabil, inseparabil legat de dreptul la dezvoltare al națiunilor, care derivă direct din suveranitatea șl independența lor. In acest context trebuie înțeles rolul A.I.E.A. in relațiile internaționale contemporane. Am dori, a spus vorbitorul, să vedem agenția asociată mai activ eforturilor

utilizării pașnice 
nucleareîn direcția edificării noii ordini economice internaționale, juste și echitabile, sarcină căreia O.N.U. 1 s-a dedicat de cîțiva ani.
Delegația română, a spus vorbito

rul, se pronunță pentru convocarea, 
sub egida O.N.U., a unei conferințe 
internaționale pentru promovarea 
cooperării dintre state în domeniul 
folosirii pașnice a energiei nucleare. O asemenea conferință ar trebui să adopte și măsuri de natură să asigure transferul larg de tehnologie nucleară și să instituie un regim preferențial pentru țările în curs de dezvoltare în relațiile lor comerciale, tehnice și științifice în domeniul nuclear.în încheierea dezbaterilor asupra acestui punct, Adunarea Generală a adoptat prin consens o rezoluție — propusă de 14 state. între care și România — prin care invită toate țările să ia în considerare convocarea, sub auspiciile organismelor O.N.U., a uneia sau mai multor conferințe în scopul promovării cooperării internaționale în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice.

a conflictului dintre Uganda și Tanzania
Demersurile președinților Guineei, Republicii Mali, Senegalului 

și LiberieiCONACKRY 3 (Agerpres). — Președintele Guineei, Sekou Toure, a a- dresat președintelui in exercițiu al O.U.A., Gaafar El Nimeiri (Sudan), și șefilor de stat tanzanian și ugandez mesaje în care cere încetarea imediată a ostilităților. Președintele Sekou Toure cere Ugandei și Tanzaniei să-și retragă trupele la o distanță de 5 km de o parte și de alta a frontierelor lor. De asemenea, în mesaj se cere președintelui O.U.A., Gaafar El Nimeiri, să împuternicească trei șefi de stat africani să examineze, împreună cu autoritățile ugandeze șl tanzanie- ne,. „bazele și principiile pentru o coexistență și cooperare frățească".Președintele Sekou Toure apreciază că. dacă anexarea unei părți a teritoriului tanzanian de către Uganda s-ar realiza, „acest fapt ar constitui o violare flagrantă a cartei O.N.U. și a cartel O.U.A." și ar fl „o adevărată Încurajare a tuturor manevrelor imperialiste care urmăresc destabilizarea statelor africane".OTTAWA 3 (Agerpres). — Șefii de stat ai Republicii Mali și Senegalului — Moussa Traore și Leopold Sedar Senghor — aflați în Canada cu prile-
Condamnare a acțiunilor

provocatoare ale rasiștilor
de la SalisburyLONDRA 3 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor din Camera Comunelor, ministrul de externe al Marii Britanii, David Owen, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de noul atac al regimului rho- desian împotriva Zambiei, apreciind că acesta constituie o „escaladare a conflictului rhodesian, cu pierderi de vieți deja îngrozitoare".WASHINGTON 3 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A., Kenneth Brown, a dat publicității o declarație in care se arată că Statele Unite sînt „profund neliniștite" de ultimele acțiuni agresive ale regimului rhode- sian Împotriva Zambiei care — se spune în declarație — sînt de natură „să creeze o situație și mai periculoasă în Africa australă".PARIS 3 (Agerpres). — Ministerul francez al Afacerilor Externe condamnă aspru noile raiduri aeriene efectuate de armata rhodesiană asupra teritoriului Zambiei. într-un comunicat dat publicității vineri se a- rată că „asemenea acțiuni agravează suferințele populației civile, riscă să ducă la o escaladare militară în A- frica australă și pot servi drept pretext pentru intervenții străine".

Recenta reuniune la nivel înalt a țârilor africane din „prima linie", la care au participat patru șefi de stat — Kenneth 
Kaunda (Zamb.a), Agostmho Neto (Angola). Julius Nyerero (Tanzania). Seretse Khama (Botswana) — in imagine — 
a prilejuit reafirmarea „solidarității militante cu Organizația Poporului din Africa de Șud-Vest (S.W.A.P.O.) 

și cu Frontul Patriotic Zimbabwe, în lupta lor dreaptă de eliberare națională"

Ancheta
internaționala
a „Scînteii"

• Prezentarea „Raportului comisarului general al Oficiului
O.N.U. pentru refugiat» palestinieni" • Intervenția reprezentan

tului

MIJLOCIU
roman

jul Congresului Internaționalei Socialiste. au reafirmat, într-o conferință de presă comună, atașamentul celor două țări la principiul înscris în carta Organizației Unității Africane, privind intangibilitatea frontierelor dintre statele Africii. „Dacă vom ieși din acest cadru — a subliniat președintele Republicii Mali — invadarea de teritorii nu va înceta niciodată". Ostilitățile între țările africane — a relevat el — „au loc adesea ca urmare a faptului aprovizionate străine. Dacă utilizate în frontierele dintre țările africane nu ar mai apărea situații de tensiune".„După proclamarea Independenței, 
a subliniat la rîndul său președintele Senegalului, țările africane au hotărît menținerea frontierelor moștenite din trecutul istoric".

că țările respective sînt cu arme de puteri sumele respective ar fi scopul dezvoltării, la

MONROVIA 3 (Agerpres). — Președintele Republicii Liberia, William Tolber jr„ a adresat președinților Ugandei și Tanzaniei telegrame prin care le cere să rezolve pe cale pașnică problemele în dispută „conform tradiției africane".
Sesiunea Conferinței
generale a UNESCO

Experienja și preocupârile 
României în domeniul 

perfecționării învătămîntului 
prezentate 

de delegatul Jării noastrePARIS 3 (Agerpres). — în cadrul actualei sesiuni a Conferinței generale a UNESCO, problemele educației și învățămîntului de toate gradele ocupă un loc prioritar. Programul UNESCO pentru perioada 1979— 1980 acordă un loc' central problemelor legate de dezvoltarea mai accentuată a învățămîntului profesional, tehnic și științific, de întărire a legăturilor dintre învățămînt și viata socială.Luînd cuvîntul In cadrul dezbaterilor, delegatul român, prof. Ion Dră- gan. a evidențiat experiența și preocupările țării noastre în domeniul perfecționării Învățămîntului, subljniind faptul că școala, parte integrantă a transformărilor de ordin economic și social care au loc in țara noastră, este chemată să răspundă cerințelor formării de cadre necesare economiei naționale, de specialiști din toate domeniile de activitate. Delegatul român a prezentat concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind integrarea organică a invățămîntului cu producția și cercetarea științifică.
Încheierea convorbirilor

sovieto-victnamezeMOSCOVA 3 (Agerpres). — La Moscova au luat sfirșit convorbirile sovieto-vietnameze la care au participat, din partea sovietică, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem, Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, alte persoane oficiale, iar din partea vietnameză Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, Fam Van Dong, primul ministru al guvernului, alte oficialități vietnameze. In urma convorbirilor, la Moscova au fost semnate Tratatul de prietenie și colaborare între U.R.S.S. și R.S. Vietnam, un acord privind dezvoltarea și adîncirea colaborării economice și tehnico-științifice, alte documente privind colaborarea economică dintre cele două țări. J

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — în Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U,, care dezbate „Raportul comisarului general al Oficiului O.N.U. pentru refu- giații palestinieni", a luat cuvîntul reprezentantul român C. Georgescu, care a subliniat contribuția adusă de tara noastră la ajutorarea refugiaților palestinieni prin ajutoare oferite pe baze bilaterale țărilor arabe care îi adăpostesc. în cadrul O.N.U. și al altor organisme internaționale, a spus 
el. România s-a pronunțat pentru 
recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian. Numai în acest fel se poate găsi o soluție justă și radicală a problemei aflate în dezbaterea Comitetului politic special. Iar o soluție justă și trainică a problemei palestiniene trebuie să fie, în același timp, o parte esențială a acordului asupra conflictului din Orientul Mijlociu.

Exprimînd Îngrijorarea delegației române în legătură cu hotărîrea guvernului israelian număr suplimentar lieni în așezările vorbitorul a arătat contrare principiilor și normelor legalității internaționale, rezoluțiilor O.N.U. și cerințelor stabilirii unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu, sînt de natură să provoace noi complicații, să ridice noi bariere în calea soluționării politice a conflictului din zonă.în încheiere, vorbitorul a arătat că, în prezent, este mai necesar decit oricînd să se intensifice eforturile în direcția promovării unei soluții juste și trainice în problemele Orientului Mijlociu, asigurîndu-se tuturor popoarelor din regiune posibilitatea să-și concentreze eforturile și energia dezvoltării libere, progresului economic și social.

de a trimite un de cetățeni israe- din Cisiordania, că aceste măsuri,
• întrevederi la New York și 

Washington • Convorbiri 
chino-palestiniene

Conferința la nivelBAGDAD 3 — Trimisul specialAgerpres transmite : La Palatul prezidențial din Bagdad au vineri lucrările conferinței nivel înalt, convocată la Irakului. Lucrările ședinței, desfășurat cu ușile închise, conduse de președintele Ahmed Hassan Al-Bakr, care a fost ales în unanimitate președinte al conferinței.

continuat arabe la inițiativa care s-a au fost Irakului,

înalt de la BagdadParticipanții la conferință examinează, în actuala etapă a lucrărilor, problemele de pe ordinea de zi cuprinse în documentul de lucru elaborat de reuniunea pregătitoare a miniștrilor arabi al afacerilor externe, desfășurată anterior în capitala irakiană. Este vorba, după cum s-a precizat oficial, despre analiza situației din Orientul Mijlociu după semnarea acordurilor de la Camp David.

NEW YORK 3 (Agerpres). - Președintele S.U.A., Jimmy Carter, l-a primit joi seara pe primul ministru al Israelului, Menahem Begin,, aflat într-o vizită particulară în Statele Unite. în aceeași zi, la New York a avut loc o întrevedere între Menahem Begin și secretarul de stat american, Cyrus Vance, consacrată — potrivit agenției Associated Press — examinării obstacolelor existente încă în calea unui tratat de pace egipteano- israelian. Premierul Begin a declarat că „există o șansă bună" ca tratatul de pace să fie semnat în curînd. Vance a afirmat că au fost înregistrate „progrese reale".Ministrul egiptean al apărării, Kamal Hassan Aii, și ministrul interimar de externe, Butros Ghali, s-au întîlnit la Washington cu membrii delegației americane pentru a continua discuțiile asupra aspectelor militare ale anexelor tratatului de pace.PEKIN 3 (Agerpres). — Li Sien- nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe Abu Al-Holl, trimis special al președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. A avut loc o convorbire cordială și prietenească, în cursul căreia vicepremierul Li Sien-nien a exprimat sprijinul poporului chinez pentru lupta poporului palestinian — relatează agenția China Nouă.

agențiile de presă transmit
TTRGUL INTERNAȚIONAL 
AL CĂRȚII DE LA BELGRAD 

Un cuprinzâtor șl reprezentativ 
stand românescBELGRAD 3 (Agerpres). — La 

Belgrad s-a' deschis al XXIII- 
lea Tirr internațional al cărții, 
manifestare culturală tradițio
nală organizată anual in Iugo
slavia. La această ediție parti
cipă, pe lingă editurile iugoslave, 
case editoriale din 38 de țări.

România este prezentă cu un 
stand cuprinzind peste 800 de 
volume, dintre cari rețin tn mod 
deosebit 
operele 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Republicii Socialis
te România, precum și lucrările 
științifice ale tovarășei “ 
Ceaușescu.

La deschidere, standul 
nesc a fost vizitat de 
Kurtovici, președintele 
rinței Federale a Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia.

In normalizarea relațiilor reciproce — relatează agenția PAP. Au fost discutate, de asemenea, chestiuni vi- zînd direcțiile dezvoltării viitoare a colaborării bilaterale în diferite domenii, probleme internaționale actuale.

atenția vizitatorilor 
tovarășului Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român,

Elena

romă- 
Todo 

Conft-

Proclamarea independen
ței. La 3 noiembrie, in capitala insulei Dominica — Roseau — a avut loc ceremonia proclamării independenței noului stat. După ce reprezentantul Marii Britanii a remis documentele prin care se recunoaște independența noului stat, au depus jură- mîntul președintele interimar, Louis Cools Lartigue, și primul ministru, Patrick John.

Vizită la Varșovia. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe Hans Dietrich Genscher,, vice-cancelar, ministru de externe al R.F. Germania, aflat într-o vizită în Polonia. întrevederea a prilejuit un schimb de păreri privind progresul înregistrat

„Verîicala-7". In conformitate cu programul de colaborare a țărilor socialiste în explorarea și folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, la 3 noiembrie, de pe teritoriul regiunii europene a U.R.S.S. a fost lansată racheta geofizică „Verticala-7“. Racheta este destinată continuării studierii complexe a atmosferei și ionosferei Pămîntului, precum șl interacțiunii dintre radiația în unde scurte a Soarelui și atmosfera Pămîntului. Conteineril, care s-a desprins de rachetă la altitudinea de 175 kilometri, conține a- paratură științifică realizată de specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, România, Unj aria șl Uniunea Sovietică. Specialiști din aceste țări au pregătit aparatura științifică pentru lansare.
Comunicatul comun prl* vind vizita de prietenie în R.D. Germană a președintelui Guvernului federal al R.S. Cehoslovace. Lubomir Strougal, relevă că părțile au examinat probleme ale dezvoltării colaborării dintre cele două țări și au constatat posibilitățile de extindere a cooperării economice și tehnico-știin- țifice, precum și a schimburilor comerciale bilaterale. Vizita a prilejuit, totodată, un schimb de opinii în probleme ale actualității internaționale.
Acorduri argentineano- 

chiliene. După ?ase luni dfc n£g0_ cieri in problema Canalului Beagle, Argentina și Chile s-au înțeles asupra a două chestiuni referitoare la „interesele celor două țări în Antarctica și modalitățile de promovare a economiei acestei regiuni, inclusiv exploatarea resurselor naturale și protejarea mediului înconjurător", în legătură cu care au parafat, la San-
MASELE POPULARE, OPINIA PUBLICĂ

factor esențial in edificarea securității europene
pe plan internațional pentru in-fn cadrul eforturilor și preocupărilor i . . .

făptuirea dezideratelor de pace și securitate in Europa și in întreaga lume, 
un rol important revine opiniei publice, maselor populare, al căror glas 
trebuie să se facă auzit tot mai ferm in această direcție. Este și ideea cen
trală desprinsă din declarațiile făcute ziarului „Scinteia" de o serie de 
personalități politice, de reprezentanți de seamă ai vieții publice prezenți 
la București in aceste zile, cu ocazia reuniunii internaționale consacrata 
„Rolului maselor populare, al mișcărilor pentru pace in edificarea securi
tății și dezvoltarea colaborării în Europa", organizată sub egida Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România 
și a Consiliului Mondial al Păcii.

Păcii din Republica Socialistă România

„Sub semnul 
unității"

FRANCISCO DA COSTA GOMES, 
fost președinte al Republicii Portu
gheze, vicepreședinte al Consiliului 
Mondial al Păcii :In calitatea de șef de stat pe care am avut-o, m-am bucurat de privilegiul de a semna, în numele Portugaliei, Actul final de la Helsinki. Aș dori, mai întîi, să subliniez că, după încheierea Conferinței de la Helsinki raporturile intereuropene — politice, economice, tehnico-științifice. culturale — s-au extins și diversificat, contribuind la o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă între popoarele noastre. Din păcate însă, destinderea politică este tot mai amenințată ; ea nu a fost întărită de măsuri corespunzătoare pe plan militar care să ducă la diminuarea pericolelor existente pe continentul european, unde se confruntă cele două blocuri militare. Dimpotrivă, asistăm la creșterea continuă a bugetelor militare, la intensiFicarea cercetărilor în vederea dezvoltării unor noi tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă.Iată de ce este un imperativ al mo- rrjent”lui de a mobiliza popoarele, marele populare într-o măsură cît mai largă și mai eficace, dacă dorim să înseninăm orizonturile climatului european, dacă dorim să păstrăm și să consolidăm rezultatele obținute, pentru a înainta astfel pe calea des-

tinderii, securității și cooperării internaționale, spre dezarmare și pace. Misiunea noastră este de a uni în- tr-un singur șuvoi toate forțele revoluționare, democratice, antiimperia- liste pentru a se pune capăt oricăror tentative de destabilizare și periclitare a securității internaționale. Numai în acest fel se poate acționa cu mai multă eficacitate și energie, se poate da expresie conștientă, activă, organizată aspirațiilor de pace ale întregii omeniri.

ceastă situație îl au popoarele, masele largi, forțele democratice și progresiste. Important este ca ele să-și facă cît mai puternic să acționeze în deplină tru a putea influența verne și parlamente să gență la transpunerea în viață a recomandărilor recentei sesiuni speciale a O.N.U. consacrate dezarmării, a prevederilor Actului final de la Helsinki. Pot afirma că, din acest punct de vedere, reuniunea de la București a definit noi căi și modalități de intensificare a eforturilor noastre, a tuturor forțelor democratice și progresiste în lupta pentru transformarea Europei într-un continent al păcii și înțelegerii între popoare.

auzit glasul, unitate, pen- propriile gu- treacă de ur-

„Asigurarea unui 
climat de liniște 

reclamă 
dezarmarea"

JUPPALA AINO, deputată, secre
tar general al Institutului de cercetări 
pentru pace din Tampere (Finlanda):Deși politica de destindere a clști- gat tot mai mult teren în Europa, ea nu a fost urmată, așa cum se impunea și așa cum sperau popoarele europene, de măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare. Dimpotrivă, cursa înarmărilor, care își are în Europa unul din principalele puncte de sprijin, continuă fără întrerupere, îndepărtînd șansele unei securități reale, la care aspirăm.Firește, un mare rol, decisiv aș putea spune, pentru a modifica a-

„Noua ordine 
economică - acesta 
este numele păcii"

GIANCARLO ELIA VALORI, 
secretar general al Institutului pen
tru problemele unei noi ordini eco
nomice internaționale de la Paris :Binomul securitatea europeană — noua ordine economică internațională nu mai are, cred, nevoie să fie demonstrat. însăși prezența la această reuniune a institutului nostru, al cărui principal inspirator este, după cum bine se știe, președintele Nicolae Ceaușescu, constituie o expresie concretă a legăturii indisolubile dintre aceste două probleme de însemnătate primordială ale vieții internaționale. Situația din Europa a exercitat întotdeauna o puternică influență a- supra evoluției mondiale, evenimentele de ordin politic, militar, economic. cultural de pe continent avînd ample repercusiuni asupra comunității internaționale in ansamblu. Tot astfel. în prezent se poate afirma că dezideratul securității europene are

o dimensiune universală, obiectivele cuprinse în Actul final de la Helsinki, principiile noi de relații între state, elaborate de către conferință, răspunzînd întru totul cerințelor păcii generale, ale statornicirii unei noi ordini politice și economice la scară mondială.în acest spirit, constituirea în Europa de grupuri economice închise este incompatibilă cu asemenea cerințe ; dimpotrivă, se Impune o colaborare largă intereuropeană fără nici un fel de obstacole. Totodată, este necesar să se deschidă — în deplina respectare a principiilor dreptului internațional — cale liberă cooperării economice, științifice și tehnice a statelor europene cu alte țări, schimburilor de bunuri materiale și culturale, de experiență și informații, în acest cadru trebuie să-și găsească rezolvarea probleme importante, ca cele referitoare la lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice dintre state — cerințe esențiale ale înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale. Noua ordine reprezintă, după părerea mea, noul nume al păcii.
Călea constructivă 

a dialogurilor 
politice"

Dr. FRIEDRICH KOLLMANN. pre
ședintele Consiliului Național pentru 
pace din Austria :O contribuție de seamă la realizarea unei mai bune înțelegeri și colaborări între popoare, la înlăturarea pentru totdeauna din viața internațională a spectrului unui război atomic, la înfăptuirea dezideratului destinderii și securității în Europa o poate aduce transformarea mișcărilor pentru pace în adevărate mișcări de masă. Din acest punct de vedere,

cred că reuniunea de la București a fost foarte utilă, prilejuind un rodnic schimb de experiență și evidențiind noi inițiative și acțiuni menite să contribuie la promovarea păcii și cooperării.Subliniind rolul lor populare, al pace în edificarea voltarea dori să relev, totodată, contribuția importantă în această direcție a contactelor politice și diplomatice dintre state, mai ales a dialogului la cel mai înalt nivel. Bunăoară, România și Austria, deși sint țări cu orânduiri sociale diferite, se întîlnesc pe terenul unor preocupări comune sau similare cu privire la destinele continentului. Vizita în țara noastră în 1970 a președintelui Nicolae Ceaușescu a dat un puternic impuls conlucrării dintre cele două țări în folosul consolidării păcii și securității în Europa. Și, fără îndoială, că apropiata vizită în România a președintelui Austriei, Rudolf Kirchschlăger, va sluji acelorași nobile țeluri. Numai prin acțiunea unită a întregului evantai al forțelor păcii — de la conlucrarea dintre factorii politici cu cea mai înaltă răspundere și pînă la mobilizarea și colaborarea maselor populare de pretutindeni — Europa și întreaga noastră planetă vor putea cunoaște, în sfirșit, o eră a securității și păcii.

ideilormase- pentrudeosebit al mișcărilor securității și dez- cooperârii în Europa, aș totodată,

„Cultura - mesager 
al celor mai nobile 

aspirații"
MIKIS THEODORAKIS, compozi

tor (Grecia) :Rolul crescînd al maselor populare, al opiniei publice internaționale în politica mondială. în evoluția evenimentelor din lumea contemporană se

manifestă astăzi tot mai este confirmat de însăși istorică relativ recentă, mul cunoaște de acum prea bine influenta pe care masele populare o pot exercita asupra vieții internaționale.Este o realitate însă că procesul destinderii în Europa nu a devenit ireversibil. Rezultatele slabe ale reuniunii europene de la Belgrad au demonstrat că există încă destule forțe care încearcă să se opună istoriei noi a continentului. Iată de ce mișcarea internațională pentru pace trebuie să-și intensifice acțiunile, să devină tot mai activă. După părerea mea, această mișcare pentru pace înseamnă nu o simplă repudiere și negare a războiului, ci ea trebuie să reprezinte, în același timp, o puternică mișcare creatoare, care să ofere perspective nelimitate activităților constructive. De aici și rolul deosebit ce revine culturii, oamenilor de artă, tuturor celor care activează pe frontul larg al creației în formarea și mobilizarea maselor, a opiniei publice In spiritul păcii și luptei pentru adevăr și dreptate. Asigurarea unui climat rodnic și sănătos colaborării europene în domeniul culturii răspunde unei cerințe esențiale a propășirii pașnice și înfloririi tuturor națiunilor. Valorile culturale sănătoase, iz- vorîte din însuși sufletul fiecărui popor, străbat frontierele statelor, du- cînd cu ele mesajul aspirației de pace.Aș dori să subliniez în încheiere că poporul grec apreciază în mod deosebit eforturile șl inițiativele României pentru asigurarea unui climat de securitate și colaborare in Balcani, pentru promovarea destinderii, Înțelegerii între popoare în Europa și în întreaga lume.

putemic șl experiența Imperialis-

Ancheta realizata de
Radu BOCDAN
Viorel POPESCU

tiago de Chile, două acorduri. Rămîn în suspensie problemele decurgînd din arbitrajul britanic, care, în mai 1977, a stabilit suveranitatea chiliană asupra insulelor Pieton, Nueva și Lennox, situate la sud de Canalul Beagle (arbitraj contestat de Argentina), problemele referitoare la liniile de demarcație propuse de Chile în Canalul Beagle, precum și cele privind strâmtoarea Magellan.
Plan antiterorist. w«en- tanți ai Ministerului de Interne din Spania și ai organelor de ordine publică din Țara Bascilor au definitivat un plan antiterorist, anunță a- genția France Presse. De la Începutul anului, 60 de persoane și-au pierdut viața în Spania ca urmare a atentatelor teroriste. 16 dintre acestea au fost ucise în Juna octombrie a.c.
0 noua experiența nu

cleară subterană a fost efec- tuată de S.U.A. in deșertul Nevada, detonlnd o încărcătură echivalentă cu circa 20 kilotohe de exploziv conventional.
Epidemia de encefalită care S-a extins în cinci state ale federației indiene a provocat, pînă în prezent, 1 120 de victime, au anunțat autoritățile sanitare din capitala țării. Guvernul indian a adoptat un program de măsuri vizind combaterea epidemiei.

„Rechizitoriu la adresa 
capitalismului"

Lucrările Consiliului 
internațional al femeilor 

social-democrate
VANCOUVER 3 (Agerpres) — Ex

ploatarea economică și politică, șo
majul, violența, criza locuințelor, dis
criminarea împotriva femeilor, anal
fabetismul, malnutriția sînt unele 
dintre trăsăturile societății capitaliste 
evidențiate in cursul lucrărilor Consi
liului internațional al femeilor social- 
democrate, desfășurate in orașul ca
nadian Vancouver. Delegatele, repre- 
zentind 63 de țări, au „intentat un 
adevărat proces" — după cum relevă 
agenția France Presse — sistemului 
capitalist. In discursul, inaugural, 
președinta consiliului, Irene Petri 
(Belgia), a denunțat „concentrarea și 
internaționalizarea capitalului și a 
mijloacelor de producție, care au că
pătat dimensiuni gigantice". Elfriede 
Hoffman (R.F.G.) a reclamat o ega
litate deplină între femei și bărbați, 
care ar trebui să se traducă printr-o 
egalitate a salariilor și încetarea dis
criminărilor la care sînt supuse mun
citoarele.

Demonstrație a femeilor la Msinz 
(R.F.G.) pentru asigurarea în fapt 

a dreptului la muncă

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 Ml. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. în străinătate, abonamentele se tac prin 1LEXIM - departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII <0 360


