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Ieri au fost reluate în plen
LUCRĂRILE SESIUNII 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi dimineața au fost reluate în plen lucrările sesiunii a VIII-a a celei de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale.Ora 10,00. In aplauzele puternice ale deputaților și invitaților sosesc în rotonda Marii Adunări Naționale tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.împreună cu secretarul general al partidului, în lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- nescu, Jănos Făzekas, Ion loniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, 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 înaltului for legislativ al țării 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 oamenilor muncii, personalități ale vieții științifice, culturale și artistice.
Puternică afirmare a rolului clasei muncitoare, 

al consiliilor oamenilor muncii in sistemul 
democrației noastre socialiste

De mai bine de un an, in sistemul democrației noastre socialiste s-a in- stituționalizat un nou for reprezentativ — Consiliul Național al Oamenilor Muncii, care asigură cadrul organizatoric adecvat pentru participarea efectivă și nemijlocită a clasei muncitoare, a oamenilor muncii la .conducerea societății, a activității economice, la dezbaterea și adoptarea hotărârilor. la elaborarea planurilor a- nuale și de perspectivă. încă de la ședința de constituire, acest autentic parlament muncitoresc, care are in frunte pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a dovedit a fi un puternic organism de lucru.Miercuri a avut loc, sub președinția secretarului, general al partidului, o nouă plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care a dezbătut, intr-un climat de exigentă și înaltă răspundere, un larg evantai de probleme, de la activitatea desfășurată de organele de conducere colectivă ale centralelor industriale și întreprinderilor pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor de dezvoltare economico-socială a tării pe acest an și pregătirea condițiilor pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor suplimentare asumate de oamenii muncii in întrecerea socialistă pe a- nul viitor, la cele privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale din perioada ianuarie—februarie 1979, transpunerea în viață a măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar.După cum se vede, și de data a- ceasta in centrul atenției s-au situat probleme majore ale activității eco- npmice. Cu realism și clarviziune, 

ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fost prezent! șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, precum și un grup de parlamentari și publiciști italieni — membri ai delegației Comitetului Premiului „Simba". care se află in țara noastră.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.Pe ordinea de zi a actualei ședințe, adoptată în unanimitate de deputați, sînt înscrise următoarele puncte :1. Validarea alegerii unui deputat în Marea Adunare Națională și depunerea jurămintului de credință și devotament față de Republica Socialistă România ;2. Proiectul Legii învățămintului ;3. Proiectul de Lege privind formarea. planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor :4. Proiectul Codului vamal ;5. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu' putere de lege emise de Consiliul de Stat.La primul punct de pe ordinea de zi a fost validată alegerea ca deputat in circumscripția electorală nr. 8 Gherla, județul Cluj, a tovarășului Iosif Kovacs. Deputatul a depus, apoi, jurămintul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.

secretarul general al partidului a a- nalizat, in cuvinlarea rostită la a- ceastă plenară, rezultatele obținute de clasa muncitoare, de oamenii muncii in primii trei ani ai cincinalului in activitatea productivă, in lumina sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, a jalonat căile și mijloacele de acțiune pentru ridicarea pe un plan superior a întregii activități economice și sociale, pentru transformarea acumulărilor cantitative intr-o calitate nouă, superioară. Amintim in acest sens că in industrie planul pe anul în curs va fi realizat și depășit. obținindu-se pe ansamblul primilor trei ani ai cincinalului o producție suplimentară de circa 60 de miliarde lei. ceea ce dovedește realismul mobilizatoarelor prevederi ale Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a tării in a- cest cincinal, adoptat de Conferința Națională. Realizările de pînă acum demonstrează, totodată, forța și capacitatea clasei noastre muncitoare, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, de a înfăptui neabătut politica partidului nostru, de a realiza exemplar programul stabilit de partid.Desigur, ne bucură și sîntem mîn- dri de toate aceste realizări ale poporului nostru. Azi mai bine ca ori- cind se înțelege că dezvoltarea economică înseamnă bunăstare și, în a- celași timp, consolidarea orînduirii noastre socialiste. Aici, în vasta activitate productivă este terenul concret de manifestare, in condițiile actuale. a patriotismului oamenilor muncii, in lupta pentru producție suplimentară, pentru economisirea și

In continuare, tovarășa Suzana Gâdea, ministrul educației și invă- țămintului, a prezentat, din inșărci- narea Consiliului de Miniștri, expunerea la proiectul Legii învățămin- tului, iar tovarășul • Radu Voinea, președintele Comisiei pentru învăță- mint, știință și cultură, a expus Raportul comisiilor permanente ale M.A.N., care au examinat și avizat proiectul de lege.»'La dezbaterea generală a proiectului Legii învățămintului au luat cuvintul deputății : Ion Iliescu, Ioan Anton. Elena Băviță, Gheorghe Stoica, Dionisie Balint, Maria Ulă. Eduard Eisenburger. Ștefan Pascu, Iulian Ploștinaru, Stan Cazan. Aurora Stavrache, Ștefan Gheorghița, Aneta Spornic, Iosif Tripșa. .. (După-amiază, in continuarea discuției generale la proiectul Legii în- vătămîntului, au luat cuvintul deputății Laurean Tulai, Petre - Brâncuși, Mihai Gafițeanu și Alexandru Ionescu.După examinarea pe articole a proiectului de lege. Marea Adunare Națională a adoptat apoi. în unani
în paginile II și IVRELATAREA LUCRĂRILOR

valorificarea superioară a resurselor materiale, pentru o inaltă productivitate, calitate și eficiență economică. Cu cit vor fi mai mari succesele in dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, învățămintului, cu atit mai puternică va fi patria noastră, cu atit mai mari vor fi progresele pe calea ridicării bunăstării poporului, cu atit mai mult va crește prestigiul internațional al României socialiste. Totodată. este evident că cu cit obținem rezultate mai bune in dezvoltarea economică și socială a țării, cu. atit este mai importantă contribuția noastră la creșterea forței și prestigiului socialismului in lume, la cauza destinderii, securității și păcii.Pornind de la aceste realități, așa cum s-a subliniat in cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, in activitatea viitoare in centrul atenției comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii trebuie să stea înfăptuirea neabătută a prevederilor planului la toți indicatorii și în toate domeniile. Există condiții să se poată trece de la începutul anului, din prima zi. la realizarea ritmică și integrală, la un nivel calitativ superior, a planului pe 1979 —r an hotărâtor al cincinalului. Partidul cere comuniștilor, tuturor oamenilor muncii să-și intensifice eforturile pentru ca nu numai pe ansamblu, ci și în fiecare întreprindere în parte, rezultatele să fie la nivelul maxim al posibilităților tehnice și organizatorice, la nivelul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului. In acest sens, intensificând preocupările
(Continuare în pag. a V-a) 

mitate, cu amendamentele propuse în cadrul dezbaterilor. Legea educației și invățămintului.La punctul următor al ordinii de zi. tovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a prezentat expunerea la proiectul de Lege privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor. Raportul comisiilor permanente ale M.A.N.. care au examinat proiectul de lege, a fost expus de tovarășul Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru .industrie și activitatea economico-finan- ciară.La dezbaterea generală pe marginea acestui proiect de lege au luat cuvintul deputății Andrei Cervenco- vici, Neculai Agachi, Nicu Constantin, Gheorghe Petrică. Ferdinand Nagy, Raveica Sănduleac, Anton Peleanu, Richard Winter și Nicolae Tănase.Lucrările sesiunii vor fi reluate vineri .cu discuția generală la proiectul )de Lege privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor. (Agerpres)

Scrisori și telegrame 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de veterani de război 
care beneficiază de re
centele măsuri privind 

majorarea pensiilor.
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Succese 
ale siderurgiștilorSiderurgiștii țării obțin noi succese in întrecerea pe care o desfășoară în vederea realizării prevederilor de plan și a angajamentelor asumate.La Combinatul siderurgic de la Hunedoara, de pildă, formațiile de lucru de la cuptoarele Martin și electrice au produs peste prevederile de plan pe acest an mai mult de 48 000 tone oțel.Si siderurgiștii din Reșița au • consemnat, peste sarcinile la zi. 26 000 tone oteluri aliate, 15 000 tone laminate finite, precum și 10 000 tone fontă.La rindul lor. metalurgiștii din Cimpia Turzij au finalizat, pe parcursul acestui an. noi măsuri tehnico-organizatorice a căror eficiență este ilustrată de depășirea, pînă la . această oră, cu 1150 tone oțel a angajamentului anual.

Joi la amiază, la Palatul Marii A- dunări Naționale, s-a desfășurat ceremonia înminării tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a Premiului „Simba‘* pentru pace pe anul 1978.Instituit în anul 1976 de conducerea publicației italiene „II Corriere Afri- cano“, împreună cu un grup de oameni politici de prestigiu din Italia,
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte ' 

al juriului Premiului „Simba",
Doamnă, 
Domnilor, 
Stimați tovarăși,
Doresc să exprim cele mai vii 

mulțumiri Comitetului Premiului 
„Simba" .și dumneavoastră care ați 
venit în România și mi-ați înmînat 
acest premiu. Consider aceasta ca 
o apreciere atit a activității mele 
închinată luptei de eliberare na
țională, pentru democrație, pro
gres și pace, cit și, în mod deose
bit, o apreciere a activității Repu
blicii Socialiste România, a po
porului român care, în decursul 
vremii, a dus o luptă hotărâtă îm
potriva dominației străine, pentru 
eliberare națională și socială, pen
tru a fi deplin stăpîn pe destinele 
sale și a-și făuri viața așa cum do
rește, în mod liber, fără nici un 
amestec din afară.

înțelegem deci bine preocupă
rile popoarelor africane, ca și ale 
tuturor celorlalte popoare de pe 
alte continente, care luptă cu 
hotărâre pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a dominației imperia
liste și colonialiste, împotriva 
neocolonialismului, pentru dezvol
tare economico-socială indepen
dentă, .pentru a-și făuri o viață 
liberă și demnă, de bunăstare și 
fericire.

Intr-adevăr, România întreține 
largi relații cu toate țările în curs 
de dezvoltare. în acest cadru, 
avem largi relații de cooperare, 
practic, cu toate statele africane. 
Am sprijinit și sprijinim în mod 
activ, pe toate planurile, mișcările 
de eliberare națională. Acordăm 
un sprijin activ mișcărilor de eli
berare națională din Rhodesia și 
Namibia, mișcărilor progresiste 
din Africa de Sud pentru indepen
dență națională, pentru lichidarea 
politicii rasiale și de apartheid. 
Considerăm că este timpul ca po
poarele să acționeze cu toată fer
mitatea pentru a pune cu desăvîr
șire capăt politicii de dominație și 
coloniale, pentru a asigura inde
pendența și suveranitatea fiecărei 
națiuni. (Vii aplauze).

Premiul pentru pace pe care mi 
l-ați înmînat astăzi și care*  poartă 
numele „Simba" — simbol al luptei 
popoarelor Africii pentru eliberare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele firmei „Rolls Royce“Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi dimineața, pe Sir Kennett Keith, președintele firmei britanice „Rolls Royce", care se află în tara noastră.La primire au participat tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului. Ion Avram, mi

senatori, deputați, reprezentanți ai vieții cultural-ârtistice, Premiul „Simba" se acordă unor personalități de seamă care au contribuit prin activitatea lor deosebită la dezvoltarea Africii în domeniile politic, economic, cultural și științific, pentru merite deosebite in lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru eliberare națională.Decernarea în acest an a prestigiosului premiu tovarășului Nicolae

și pentru progres — îl apreciez 
ca o preocupare a revistei dum
neavoastră, a oamenilor politici 
italieni, ca și a țărilor africane de 
a face totul pentru a atrage aten
ția popoarelor asupra necesității de 
a întări solidaritatea cu popoarele 
africane, de a le acorda sprijin, 
atit în lupta de eliberare naționa
lă, cît și în dezvoltarea lor econo
mico-socială independentă, în 
înaintarea pe calea progresului și 
civilizației. (Aplauze puternice).

îmi înmînați acest premiu în- 
tr-un an cînd în viața internațio
nală s-au produs multe evenimen
te. In special Africa a cunoscut în 
acest an evenimente grave și, tot
odată, deosebit de importante pen
tru viitorul acestui continent. A 
avut loc, pe de o parte, o intensifi
care a luptei de eliberare națio
nală, dar, din păcate, pe de altă 
parte, s-au accentuat anumite ten
dințe de amestec în treburile 
popoarelor africane, ceea ce pune 
în primejdie independența și dez
voltarea lor liberă. Tocmai de 
aceea consider că acest simbol al 
Premiului „Simba" trebuie să de
termine un sprijin activ pentru a 
se renunța la amestecul în trebu
rile Africii, pentru a se respecta 
dreptul popoarelor africane de a 
fi stăpîne pe destinele lor, de a se 
face totul pentru ca problemele 
litigioase să fie soluționate pe ca
lea tratativelor pașnice, pentru a 
asigura întărirea solidarității și 
unității africane. Noi considerăm 
că este in interesul tuturor po
poarelor africane să-și întărească 
unitatea și solidaritatea, pentru 
că numai pe această cale își pot 
asigura independența și suverani
tatea, dezvoltarea lor economico- 
socială pe calea pe care fiecare 
popor și-o alege. Considerăm că 
avem obligația — și vă pot asigura 
pe dumneavoastră primind acest 
premiu — că vom face și mai mult 
pentru a contribui la întărirea so
lidarității și cooperării cu țările 
africane.

Avem, după cum am menționat, 
largi relații de cooperare cu țările 
africane. Mii de români acordă 
asistență tehnică multor țări din 
Africa ; de asemenea, mii de tineri 
africani învață în România, în di
ferite domenii, pentru a putea 
apoi contribui la dezvoltarea eco
nomico-socială a țărilor lor. Con

nistrul industriei construcțiilor de mașini. Nicolae Constantin, șeful grupului de consilieri ai președintelui republicii.A fost de față Donald Pepper, vicepreședinte al firmei.Președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cordială cu oaspeții. in cadrul căreia a fost relevată 

Ceaușescu, care s-a făcut în urma unei largi consultări, a unor personalități de seamă ale’ «vieții politice și parlamentare italiene, constituie incă o recunoaștere a activității neobosite a șefului statului român închinată cauzei păcii, destinderii, cooperării și securității in Europa și in Întreaga lume, promovării unei largi colaborări și înțelegeri pe continentul afri-
(Continuare în pag. a III-a) 

siderăm că este necesar să facem 
și mai mult în acest domeniu, 
avînd în vedere că lichidarea sub
dezvoltării, progresul economico- 
social nu se pot realiza decît și cu 
contribuția științei, culturii, învă- 
țămîntului, asigurîndu-se accesul 
larg la cuceririle civilizației, teh
nicii și tehnologiilor moderne, pe 
baza înfăptuirii unei noi ordini 
economice internaționale care să 
asigure deplina egalitate și echi
tate în relațiile economice inter
naționale. (Vii aplauze).

V-ați referit, pe drept cuvînt, și 
la unele probleme din Europa. 
Este și normal, ținînd seama de 
rolul important pe care continen
tul european l-a jucat și îl joacă 
în întreaga dezvoltare a vieții con
temporane, precum și de faptul că, 
într-un fel sau altul, Europa are 
o anumită responsabilitate atît 
pentru ce a fost rău cît și pentru 
ceea ce trebuie făcut în vederea 
dezvoltării libere a popoarelor din 
Africa. în același timp, însăși pe 
continentul european sînt multe 
probleme de soluționat. în spiritul 
documentelor semnate la Helsinki, 
trebuie să facem totul pentru 
realizarea unei mai bune înțelegeri 
și cooperări în toate dome
niile, pentru promovarea unor 
relații care să excludă cu de
săvîrșire folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța, ' să asigure 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni. Trebuie să avem permanent 
în vedere că pe acest continent — 
unde se află și România și Italia 
— se găsesc cele mai mari arsenale 
de armamente, clasice și nucleare, 
stau față în față cele două blocuri 
militare, iar cheltuielile pentru 
înarmare — luînd împreună țările 
semnatare ale documentelor de la 
Helsinki — reprezintă aproape 80 
la sută din totalul pe plan mondial. 
Iată de ce țărilor europene, po
poarelor de pe continentul nostru 
le revine o mare răspundere atît 
pentru securitate și pace în Europa, 
cît și pentru securitatea și pacea 
întregii lumi. De aceea trebuie să 
facem totul pentru ca problemele 
dezarmării, ale dezangajării mili
tare să constituie o preocupare per
manentă a statelor europene, astfel 
ca la reuniunea pentru securitate 
europeană de la Madrid, din 1980,
(Continuare în pag. a III-a)

evoluția relațiilor de colaborare dintre industria românească de specialitate și firma ..Rolls Royce" și au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale in domeniul aeronauticii și în alte sectoare ale industriei constructoare de mașină
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul legii învățămintului

prezentată de tovarășa SUZANA GÂDEA, 
ministrul educației și învățămintului

Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să supun spre examinare șiadoptare forului suprem legislativ ăl țării proiectul Legii invătămintului elaborat pe baza Programului partidului, a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. președintele Republicii Socialiste România, cu privire la dezvoltarea si perfectionarea invătămintu- iui. integrarea sa cu producția și cercetarea științifică, la sporirea rolului scolii de principal factor de educație, cultură si civilizație.După cum se știe, invătămîntul, chemat să asigure pregătirea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, formarea și educarea omului nou. ridicarea nivelului general de cultură si cunoaștere al întregului popor, a cunoscut, ca si celelalte domenii ale vieții sociale, o dezvoltare fără precedent. In prezent, mai mult de un sfert din populația României este cuprinsă in diferite forme de învățămînt. Proporția copiilor de virstă preșcolară cuprinși în grădinițe a depășit 75 la sută. A fost generalizat invățămintul obligatoriu de 10 ani. Raportat la 10 000 locuitori, numărul elevilor din licee este astăzi de peste 15 ori. iar al studenților de circa 6 ori mai mare decit în 1938. Efectivul personalului didactic din invățămintul de toate gradele a crescut, in aceeași perioadă. de la circa 55 000 la 270 000. S-a dezvoltat si modernizat continuu baza materială a invătămintului. In același timp, s-a îmbunătățit continuu conținutul învățămintului. s-a întărit legătura sa cu viața, cu producția și cercetarea științifică, au crescut rolul și eficiența socială și educativă ale acestuia.Toate acestea reprezintă o dovadă elocventă a grijii si preocupării constante a partidului si statului nostru pentru dezvoltarea si perfecționarea învățămintului. în pas cu cerințele progresului economic si social al tării, pentru a asigura condiții tot mai bune in vederea pregătirii cadrelor necesare construcției socialismului. instruirii si educării multilaterale a noilor generații ale patriei.Proiectul de lege pe care îl supunem spre dezbatere se înscrie în vastul program de perfecționare a activității economice si sociale si stabilește cadrul juridic unitar de organizare si desfășurare a învățămin- tului de toate gradele. în concordantă cu cerințele etapei actuale de dezvoltare a României, dă expresie politicii partidului si statului nostru in acest important domeniu al vieții sociale.Doresc să subliniez că pe tot parcursul elaborării proiectului de lege ne-am bucurat de indicațiile și sprijinul nemijlocit al tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, care a analizat cu deosebită atenție fiecare problemă, stabilind soluții trainice, de perspectivă. care să asigure continua dezvoltare si perfecționare a invățămîn- tului. înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de mare răspundere ce-i revin.Menționăm, de asemenea, că in procesul elaborării proiectului de lege au fost consultate numeroase cadre de conducere, activiști de partid si de stat, cadre didactice și alti specialiști care lucrează nemijlocit în unităti economice, de invă- tămint si cercetare științifică.Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. proiectul Legii învățămintului a fost supus dezbaterii publice si analizat în toate unitățile de învățămint cu întregul personal didactic. în cadrul dezbaterilor si în scrisorile adresate Marii Adunări Naționale s-au făcut aprecieri pozitive cu privire la conținutul proiectului si s-a exprimat adeziunea deplină fată de prevederile sale. iTotodată, un număr important de cetățeni au făcut circa 2 900 propuneri. sugestii si observații pentru îmbunătățirea proiectului de lege. Din analiza acestora a rezultat că aproape 2 000 sint întemeiate. modificîndu-se în mod cores
Raportul comisiilor permanente ale Narii Adunări Naționale

5Examinînd proiectul Legii învățămintului, Comisia pentru învățămint, știință și cultură, Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat și Comisia constituțională și juridică ale Marii Adunări Naționale au constatat că reglementarea pe care o cuprinde, elaborată pe baza Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1977, dă expresie Programului de măsuri pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul activității ideologice și politico-educative, concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele republicii, cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămintului, integrarea sa cu producția și cercetarea științifică, așezarea sa pe baze noi. revoluționare.Comisiile au constatat cu deosebită satisfacție că proiectul de lege reglementează în mod unitar probleme referitoare la structura, organizarea, conținutul și dezvoltarea invățămîn- tului de toate gradele. întreagă a- ceastă reglementare este strîns legată de realitățile actuale și cerințele de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a țării, de progresul științei și culturii, de nevoile formării și educării omului nou. ale perfecționării continue a pregătirii politice. profesionale, științifice și tehnice a cadrelor necesare edificării societății socialiste multilateral dezvol
Din cuvîntul participantilor 

la dezbateriîn cuvîntul său, deputatul ]țț
Iliescua spus ■Proiectul Legii invățămintului supus dezbaterii și adoptării Marii A- dunări Naționale constituie un act normativ de importantă deosebită, tinînd seama de rolul pe care îl joacă școala, invățămintul in viata societății contemporane.în noul text de lege iși găsește consacrare deplină orientarea funda

punzător 41 articole din proiect. Celelalte propuneri, vizînd în marea lor majoritate probleme de detaliu privind organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, numirea. transferarea și promovarea personalului didactic, urmează a fi avute în vedere la întocmirea altor acte normative ce se vor elabora pe baza legii. Au fost și unele propuneri care, nereferindu-se la problemele reglementate în proiectul de lege, n-au putut fi luate în considerare la definitivarea lui.Considerăm că, în forma sa actuală, proiectul Legii învățămintului asigură cadrul juridic necesar pentru înfăptuirea politicii partidului și Statului nostru in acest domeniu, pentru continua perfecționare a învățămintului in concordantă cu cerințele dezvoltării economice și sociale a țării, ale pregătirii cadrelor și ridicării nivelului general de cultură și civilizație al întregului popor.întregul proiect de lege este străbătut de spiritul umanismului socialist ce caracterizează politica partidului și statului nostru, care situează statornic în centrul operei de făurire a noii societăți omul, satisfacerea tot mai deplină a nevoilor sale materiale și spirituale. El consacră gratuitatea învățămintului. asigurînd accesul tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, in funcție de nevoile dezvoltării economico-sociale a țării de aptitudinile și dorințele fiecăruia^ în toate gradele de învățămînt și garantează realizarea învățămintului obligatoriu de 10 ani.Proiectul de lege stabilește principiile care stau Ia baza organizării și funcționării invătămintului în Republica Socialistă România. Prin prevederile șale, el urmărește reglementarea unitară a problemelor referitoare la structura, organizarea și conținutul învățămintului de toate gradele in sțrînsă legătură cu realitățile actuale și cerințele de perspectivă al® ,.dezvoltării economico-sociale a țării, cu progresul științei și culturii cu nevoile formării și perfecționării cadrelor necesare edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.° atenție deosebită se acordă asi- gurării condițiilor pentru realizarea procesului instructiv-educativ, definirii obiectivelor fiecărei trepte de în- vățămînt și stabilirii obligațiilor Ministerului Educației și învățămîntu- lui, ale celorlalte ministere și organe centrale și locale care au în subordine instituții de învățămînt în ce privește elaborarea planurilor de învățămînt, programelor și manualelor școlare, precum și asigurarea cadrelor și a bazei materiale necesare.Urmărind realizarea unei calități noi, superioare și în acest important domeniu al vieții sociale, proiectul de lege stabilește sarcinile sporite ce revin învățămintului în ce privește pregătirea tineretului pentru muncă și viață, însușirea temeinică de către tinerele generații a celor mai moi - cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, a ideologiei și politicii partidului, a concepției sale revoluționare despre lume și viață, educarea lor în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, al dragostei față de patrie, partid și popor, față de idealurile de pace și progres social. In acest scop, in cadrul proiectului legii un loc important se acordă problemelor politehnizării în- vățămîntului, ale policalificării și pregătirii în profile largi a elevilor și studenților in așa fel incit, după absolvire, să-și îndeplinească în cele mai bune condiții obligațiile ce le revin, ale întăririi legăturii învățămintului cu viața și integrării sale organice cu producția și cercetarea științifică. în același timp, proiectul pune un accent deosebit pe înarmarea tinerilor cu temeinice cunoștințe din domeniul științelor fundamentale, ale istoriei și culturii poporului român, consacră capitole speciale problemelor privind organizarea și 

prezentat de deputatul RADU VOINEAtate și înaintării României s'pre comunism.Proiectul dă o consacrare legislativă deplină principiilor de bază ale politicii partidului și statului nostru în ce privește organizarea și funcționarea invățămintului. Ei înscrie, astfel. gratuitatea invățămintului. asigurarea accesului neîngrădit al tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, in invățămintul de toate gradele, corespunzător nevoilor dezvoltării economico-sociale a țării,.aptitudinilor și dorințelor fiecăruia ; garantarea dreptului la învățătură al tuturor cetățenilor, , învă- tămîntul desfășurîndu-se în limba română, iar pentru naționalitățile conlocuitoare asigurindu-se folosirea liberă a limbii materne in invățămintul de toate gradele ; realizarea in- vâțămintului obligatoriu de 10 ani, asigurarea unei temeinice pregătiri a tineretului in științele fundamentale, precum și a însușirii concepției revoluționare a clasei muncitoare despre lume. Proiectul subliniază, de asemenea, importanța principiului politehnizării. al integrării organice a invătămintului cu producția și cercetarea științifică ; a aplicării principiului muncii și conducerii colective în toate instituțiile de învățămînt.Comisiile relevă faptul că. prin conținutul său, proiectul legii dă expresie încheierii procesului de statornicire a cadrului organizatoric de realizare a perfecționării și modernizării învățămintului de toate gradele din tara noastră, de înfăptuire a sar

mentală stabilită de partidul nostru, după Congresul al IX-lea. și măsurile concrete luate în ultimii 10 ani pentru perfecționarea întregului învățâ- mint, pe linia legării sale de viață, de practica socială, de activitatea productivă, de cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a tării, orientare în care un merit deosebit revine tovarășului Nicolae Ceaușescu. care a fundamentat principial necesitatea și a urmă

desfășurarea activității politico- educative și studiului științelor sociale, a educației fizice și sportului în învățămînt, precizind sarcinile școlii in dezvoltarea multilaterală, armonioasă a noilor generații.Proiectul de lege reglementează, de asemenea, organizarea și funcționarea învățămintului profesional și de maiștri, a cursurilor de calificare si a învățămintului agrozootehnic de masă, precum și obligațiile unităților de învățămînt cu privire la perfecționarea pregătirii personalului muncitor.Tinirid seama de potențialul important de cercetare științifică existent in învățămint, proiectul de lege stabilește sarcinile ce revin in acest domeniu cadrelor didactice, studenților și elevilor, cadrul juridic pentru organizarea și desfășurarea acestei activități și creșterea aportului ei la rezolvarea problemelor dezvoltării economice și sociale a țării, la progresul științei și culturii.Prin proiectul de lege sint stabilite condițiile pentru ocuparea funcțiilor didactice, drepturile și îndatoririle personalului didactic, obligațiile ce revin acestuia în pregătirea și educarea comunistă, revoluționară a noilor generații, în ridicarea nivelului de cultură și civilizație al întregului popor. Pentru asigurarea respectării stricte de către întregul personal didactic a normelor eticii și echității socialiste, ale disciplinei școlare și universitare se prevede ca pe lîngă inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și pe lîngă consiliile rectorilor din centrele universitare sau instituțiile de învățămînt superior să funcționeze colegii de disciplină, iar pe lîngă Ministerul Educației și învățămintului. Colegiul central de disciplină al personalului didactic din învățămînt.Proiectul de lege stabilește, de asemenea, drepturile și îndatoririle elevilor și studenților, obligațiile acestora de a învăța și de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, de a respecta disciplina școlară și universitară, legile țării și riormele socialiste de conviețuire, de a avea o comportare și o ținută corespunzătoare in toate împrejurările, atît în instituția de învățămint, cit și în afara ei.Proiectul de lege reglementează, în mod unitar, conducerea tuturor instituțiilor de învățămint pe baza principiului muncii și conducerii colective. cu participarea largă a personalului didactic, elevilor și studenților, a organizațiilor de copii și tineret, a reprezentanților oamenilor muncii din alte unități socialiste și a comitetelor cetățenești de părinți, precum și sistemul de îndrumare, control și coordonare a invătămintului. O deosebită importanță va avea în acest sens instituirea Congresului învățămintului. precum și a Consiliului Superior al Educației și învățămintului. a consiliilor educației și în- vățămintului județene si al municipiului București și a consiliilor de coordonare de la municipii, orașe si comune — expresie a democratismului profund al orînduirii ,noasțrș; a posibilităților largi ale oărheniîor' muncii de a participa lâ conducerea Invătămintului.Prin conținutul său. proiectul legii dă expresie încheierii procesului de Statornicire a cadrului organizatoric în care se poate realiza perfecționarea continuă și modernizarea invă- țămîntului de toate gradele din țara noastră, înfăptuirea de către acesta a sarcinilor ce-i revin în etapa actuală în pregătirea și educarea tinerelor. generații ale patriei.Apreciind că proiectul de lege stabilește cadrul juridic corespunzător pentru transpunerea în viată a politicii partidului și statului nostru în domeniul învățămintului, pentru realizarea în bune condiții a obiectivelor și sarcinilor puse în fata școlii de Programul Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, îmi exprim convingerea că Marea Adunare Națională îl va adopta.

cinilor de deosebită răspundere ce-i revin în pregătirea și educarea tinerelor generații ale patriei.Potrivit proiectului, îndrumarea, controlul și coordonarea invătămintului de toate gradele se vor face de către Consiliul Superior al Educației și învățămintului, organism nou, creat, larg reprezentativ.O prevedere a proiectului de mare însemnătate este cea referitoare la crearea Congresului învățămintului. For larg democratic, reprezentativ, expresie a participării oamenilor muncii la conducerea activității în acest domeniu, acest organism va dezbate și soluționa problemele fundamentale ale dezvoltării' și perfecționării invătămintului de toate gradele. va stabili căile și mijloacele de înfăptuire a sarcinilor din Programul partidului ce revin școlii.Comisiile menționează că la definitivarea proiectului de lege au fost luate în considerare numeroasele propuneri, observațiile și sugestiile făcute de oamenii muncii în cadrul largii dezbateri publice ce a avut loc și care au fost analizate de comisiile de specialitate ale Marii Adunări Naționale.Considerînd că măsurile prevăzute în proiect sint menite să asigure un conținut și o calitate nouă întregului nostru învățămînt. comisiile permanente avizează favorabil. în unanimitate. reglementările pe care le cuprinde și vă propun, stimate și stimați tovarăși deputați, să aprobați proiectul de Lege a invățămintului in forma in care vă este prezentat.

rit cu perseverentă concretizarea ei in noile structuri și măsuri de dezvoltare a invățămintului de toate gradele.întreaga experiență internațională demonstrează că această orientare este corectă, răspunde unor cerințe stringente ale dezvoltării contemporane, care impun depășirea structurilor a- nacronice ale vechii școli, eliminarea spiritului conservator și a inerției, promovarea unui grad mai Înalt 

de mobilitate a structurilor și funcționalității invătămintului, o mai mare capacitate de adaptare la cerințele vieții sociale, care cunoaște un mare dinamism în zilele noastre. E.-te meritoriu faptul că școala românească cunoaște, din acest punct de vedere, ca urmare a acțiunii dinamice initiate de conducerea partidului și statului. un proces substanțial de înnoire și modernizare, situîndu-se pe poziții conceptuale de avangardă.în încheiere, vorbitorul a spus : Dezbaterea, in forul suprem legișlativ al țării, a Legii invățămintului și a căilor de perfecționare a școlii românești, a modalităților de pregătire pentru viața noilor generații capătă noi rezonante și semnificații — acum, cind în lume se discută atît de mult despre destindere și dezarmare, dar se acționează atît de asiduu pentru înarmare, irosindu-se fonduri imense pentru acumulare de noi mijloace de distrugere. De aceea, doresc să folosesc acest prilej pentru a reafirma sprijinul și adeziunea deplină la aprecierile și orientările adoptate de conducerea partidului și statului nostru în problemele vieții internaționale. pentru afirmarea activă în relațiile noastre externe a noilor principii democratice de raporturi între state, pentru promovarea procesului destinderii, a intereselor păcii și securității pe continent și în lume.în proiectul Legii învățămintului, supus astăzi spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale, a spus 
loan Anton, re8ăsim exprimate, cu toată claritatea, principiile fundamentale ale politicii partidului și statului nostru in domeniul invătămintului. principii gxpuse in Programul Partidului Comunist Român, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. ale cărui preocupări statornice în direcția perfecționării continue a activității din școlile de toate gradele se bucură de admirația și recunoștința noastră, a tuturor.în continuare, vorbitorul a spus : apreciez ca deosebit de utile noile prevederi care privesc instituirea Congresului învățămintului. a Consiliului superior si consiliilor județene ale educației si învățămintului. reglementarea principalelor drepturi ale personalului didactic, stabilirea atribuțiilor si răspunderilor cadrelor din invătămîntul superior, precizarea că în invătămîntul superior, inclusiv în cel tehnic, se pot organiza cursuri serale, iar în unele facultăți — și secții fără frecventă.Exprimîndu-mi acordul deplin cu prevederile proiectului Legii învățămintului. vă rog să-mi îngăduiți, in încheiere, să exprim si de această dată adeziunea totală a celor care lucrăm în domeniul învățămintului. a tuturor oamenilor muncii din județul Timiș, fată de politica externă a partidului si statului nostru, politică întemeiată pe principiile respectului independenței și suveranității, deplinei egalități în drepturi și care militează consecvent pentru pace și securitate in lume, pentru dezarmare si dezangajare militară, condiții fundamentale ale lumii contemporane. ale împlinirii celor măi nobile idealuri ale umanității.Proiectul Legii învățămintului — a spus în cuvîntul său deputata Elena 
Bâvițâ ~’ marchează un important progres față de legea actuală atît prin prevederea cuprinsă' 'îh articolul 46, Că la terminarea liceului cei ce promovează examenul de bacalaureat Să primească. pe lîngă diploma de absolvire, și certificatul de calificare în vederea încadrării lor în producție, cit și prin cuprinderea în sistem a invătămintului profesional, de maiștri, a cursurilor de calificare, a invătămintului agrozootehnic de masă, precum și e cursurilor postuniversitare, doctoratului și celorlalte forme de perfecționare a personalului muncitor. El suscită un viu interes și prin fapttll ră permite realizarea unității.de acțiune dintre școală și familie. De aceea, consider că este bine venită precizarea din art. 165 prin care din Consiliul Superior al Educației si învățămintului vor face parte si reprezentanți ai Consiliului pe țară al comitetelor cetățenești de părinți și ai consiliilor oamenilor muncii aparți- nind naționalităților conlocuitoare.Grija partidului nostru pentru țin învățămînt. modern, eficient. în legătură strînsă cu practica — a spus deputatul Gheorghe Stoica - se regăsește întru totul și în întreprinderea mecanică Muscel, unde se produc autoturismele de teren ARO și alte produse cunoscute în țară și în numeroase țări ale lumii. în concordanță cu dezvoltarea asigurată întreprinderii. o dezvoltare corespunzătoare va cunoaște și învătămîntul profesional de pe lîngă întreprindere. Pe lingă întreprinderea noastră funcționează o școală profesională, un liceu industrial, o școală de maiștri, in care sint cuprinși in prezent circa 2 500 elevi.Secția serală a Facultății de subin- gineri a fost absolvită in acest an de prima serie de 50 studenți. Dar vom ajunge ca, in fiecare an. să absolve școala noastră profesională circa 1 200 elevi.Doresc să exprim și cu acest prilej adeziunea nemărginită a tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică Muscel ,fată de politica externă a partidului și statului nostru, față de poziția adoptată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea .statelor participante la Tratatul de la Varșovia, de a lupta cu toate forțele pentru pace, înțelegere și cooperare, de a nu ne angaja pe calea sporirii neraționale a cheltuielilor militare. Aprobăm din toată inima această politică, care, fără a afecta dotarea corespunzătoare a forțelor noastre armate, asigurarea condițiilor necesare apărării patriei, independenței și suveranității ei, răspunde pe deplin voinței ferme a poporului nostru de a trăi în pace și bună înțelegere cu toate popoarele lumii.Aducînd. în numele Uniunii Tineretului Comunist, precum și al cetățenilor din circumscripția electorală Aleșd, județul Bihor, cele mai calde mulțumiri secretarului general al partidului pentru preocuparea sa neobosită de a asigura o bază modernă, revoluționară, întregului nostru învățămînt, deputatul UI O îl 1^1© 
Baîînt a sublinlat importanța deosebită a Legii învățămintului pentru tineret. Gratuitatea invățămintului de toate gradele, crearea unui sistem deschis, in cadrul căruia toți tinerii au posibilitatea să-și continue pregătirea în forme superioare, reglementarea învățămintului seral și fără frecvență, asigurarea locurilor de muncă tuturor categoriilor de absolvenți — conferă legii un caracter profund democratic.Politica consecvent științifică a partidului nostru, de rezolvare a problemei naționale, se reflectă în chip 

elocvent și in prevederile legii. Tinerii aparținind naționalităților conlocuitoare pot să opteze in mod liber, în continuare, pentru înscrierea in unitatea de învățămînt cu predare în limba naționalității respective sau in limba română, avind certitudinea repartizării in orice loc de muncă. ,in raport cu nevoile economiei naționale și vieții sociale, cu pregătirea și- aptitudinile lor. Odată cu posibilitatea de a invăta în limbile naționalităților respective, se asigură. cum este și firesc, însușirea temeinică a limbii române, ca o condiție necesară a muncii și comunicării libere intre toți cetățenii patriei, a afirmării lor în viața socială.înțelegem foarte bine că realizarea obiectivelor pentru care militează in mod exemplar, pe plan extern, secretarul general al partidului — a spus vorbitorul — sint vitale pentru tineret, pentru poporul nostru, ca și pentru tineretul și popoarele din întreaga lume. De aceea, susținem in mod unanim și din toată inima politica noastră externă, strălucita activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe arena mondială.Doresc să exprim în acest cadru cele mai călduroase mulțumiri, stima deosebită și recunoștința cadrelor didactice, elevilor și părinților din județul Neamț fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru inițierea și aplicarea în viață a complexului de măsuri privind perfecționarea și modernizarea școlii românești, pentru grija pe care o poartă permanent învățămintului, creșterii în bune condiții a tinerei generații — a spus, în cuvîntul său, deputata Maria Uțâ. In această ordine de idei, doresc să dau o înaltă apreciere recentei măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind sporirea alocației de stat lunare pentru copii pe seama reducerii cheltuielilor militare, ceea ce denotă. încă o dată, caracterul pașnic și realist al politicii partidului nostru, marea semnificație a faptului că între vorbele și faptele conducerii partidului există o dțplină consonanță. •-Asigur Marea Adunare Națională că, impreună cu alegătorii din circumscripția nr. 1 Piatra Neamț, cu ceilalți oameni ai muncii din județ, vom munci cu toată capacitatea noastră pentru a aplica neabătut în viață prevederile legii pe care o va adopta prezenta sesiune.In baza prevederilor Constituției,, accesul la cuceririle învățămintului, științei și culturii este asigurat tuturor copiilor, fără deosebire de naționalitate. a spus în cuvîntul său deputatul Eduard Eisenburger, Acesta este un mare act de dreptate socială, de echitate socialistă, dar înainte de toate constituie un important act politic, rezultatul firesc al rezolvării juste a problemei naționale de către Partidul Comunist Român, al condițiilor create de statul socialist, grijii permanente pe care o acordă, personal, secretarul general al partidului, președintele republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. soluționării problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare. Statul socialist, pe lîngă faptul că a creat oamenilor muncii germani — ca si pentru celelalte naționalități- conlocuitoare — largi ,posibilități de a-și însuși limba romană, condiție șine qua non pentru a se putea afirma nestingheriți. Ca egali printre egali. în toate sferele de activitate ale societății, asigură si învătămîntul gratuit. în limba, maternă. Este o realitate care spulberă prin evidenta faptelor născocirile acelor cercuri tendențioase de peste hotare care țin să demonstreze, fără sansa de a fi crezute, că la noi naționalitățile conlocuitoare nu s-ar bucura de drepturile fundamentale, intre care si cel la învățătură, a subliniat in continuare deputatul. Cit de neîntemeiate sint asemenea aberații rezultă din aceea că cetățenii români de naționalitate germană dispun astăzi de aproape 700 școli si secții cu limba de predare maternă, în care se pregătesc peste 60 000 copii. Pentru buna funcționare a acestei petele, care cuprinde grădinițe, scoli generale si licee, statul român a pus la dispoziție 3 000 cadre didactice bine pregătite. precum și manuale sco’are gratuite. într-un tiraj de 300 000 exemplare anual. Ca o reflectare a condițiilor de deplină egalitate, peste 2 200 studenti de origine germană frecventează cursurile diferitelor facultăți din tară. Doresc să relev, de asemenea, că. în cadrul preocupărilor permanente ale partidului si statului pentru continua dezvoltare si modernizare a invătămintului de toate gradele. o atenție deosebită s-a acordat și se acordă perfecționării învăță- mîntujui în limbile naționalităților conlocuitoare.Exprimind totala adeziune la politica internă si externă a partidului Si statului nostru, ferm orientată în direcția dezvoltării prieteniei si colaborării cu toate statele socialiste, de a trăi in pace și înțelegere cu celelalte națiuni, ale lumii, deputatul a spus : împărtășesc pe deplin părerea exprimată de conducerea partidului și statului nostru, de către dumneavoastră, mult, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că măsurile de menținere a capacității de apărare trebuie să fie rationale. să țină cont de situația reală din lume, să nu frîneze. prin proporții exagerate., realizarea programelor de dezvoltare a economiei, de ridicare a nivelului de trai, material și spiritual al maselor.Dezbătînd astăzi această adevărată cartă a educației' copiilor și tineretului, a perfecționării oamenilor maturi — a spus acad. Ștefan 
PaSCU — cea d*ntb caracteristică ce se cuvine a fi subliniată, deoarece constituie principiul călăuzitor ăl proiectului noii Legi a invătămintului, este concepția învățămintului ca sistem, care, asemenea oricărui sistem, se cuvine să-și coreleze părțile componente în echilibrul și armonia care să-i confere trăinicie. Sistemul de învățămînt este organizat într-o concepție unitară Ia toate nivelurile și in toate verigile sale, înlesnind comunicarea Intre diferitele tipuri de școli și cicluri de învățămint. Succesiunea logică și științifică, legătura organică dintre componente se aseamănă principiului vaselor comunicante. Substanța educativă comunică intr-un circuit continuu între diferitele tipuri de școli, de la cele inferioare spre cele superioare. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu asigurarea acestui principiu, ca și orientarea spre un învățămint cu profil larg, ancorat în realitățile vieții social-economice și culturale, asigurindu-se premisele dezvoltării armonioase a treptelor liceale, a școlilor profesionale pentru pregătirea muncitorilor calificați și maiștrilor cu numeroase specialități, nepierzîndu-se nici un moment din vedere evoluția ascendentă a 

economiei, modernizarea continuă a tehnologiilor și a invătămintului superior.Ca profesor și cercetător in domeniul istoriei, vorbitorul a relevat atenția de care se bucură științele sociale, cărora li se consacră, pentru prima oară intr-o lege a invățămintului din țara noastră, capitole speciale, subliniind. totodată. atenția deosebită care se acordă însușirii politicii interne și externe a partidului și statului nostru, educării tinerei generații in spiritul idealurilor de pace, libertate și dreptate socială. In numele cetățenilor care m-au ales să-i reprezint și al meu personal — a spus apoi vorbitorul — doresc să reafirm totala aprobare și adeziune la politica de pace și independență a României, orientată ferm spre propășirea continuă a țării, întărirea frăției și unității cu toate țările socialiste și cu alte țări, împotriva escaladării cursei înarmărilor, politică ce se bucură de apreciere unanimă pretutindeni.în încheiere, vorbitorul a propus ca acest important act normativ să fie denumit „Legea educației și in- vățămîntului", iar articolele 16, 161 și 162 să se modifice corespunzător, astfel incit Congresul invătămintului să se numească „Congresul educației și invățămintului".In cuvîntul său, deputatul |(j|jQf] a spus : Deosebit dePloștinnruimportantă mi se pare sublinierea îndatoririlor fundamentale ale învățămintului și a cadrelor didactice de a asigura însușirea de către tinerele generații a cunoștințelor științifice, tehnice și culturale, a deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile societății, formarea lor in spiritul concepției materialist dialectice și istorice despre natură și societate, al umanismului revoluționar, al ideologiei și politicii Partidului Comunist Român, al principiilor eticii și echității socialiste, cultivarea in rindul acestora a dragostei față de patrie, partid și popor, față de idealurile de pace și progres social. Și în cadrul dezbaterii acestui important proiect de lege, comuniștii, toate cadrele didactice din județul Mehedinți au dat o înaltă apreciere neobositei activități pe care o desfășoară secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul de aleasă omenie, Iubit și stimat de întregul popor, care, cu cutezanță și clarviziune, conturează direcții de acțiune în toate domeniile de activitate, care face totul pentru ridicarea la noi cote valorice a învățămintului, științei, cercetării științifice.Subliniind propunerea tovarășului deputat Ștefan Pascu, sint convins, a spus în încheiere vorbitorul, că această lege va marca un eveniment de mare însemnătate pentru întreaga noastră viată socială, că ea va determina mutații calitativ superioare în organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ. pentru înfăptuirea întocmai a obiectivelor și sarcinilor ce revin școlii din vastul Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Ca maistru la întreprinderea de sirmă și produse din sîrmă Buzău — a spus deputatul $|an CaZOtl ~ datr 6 înaltă apreciere clarității1 cii care sînt precizate îh proiectul de, lege obiectivele pregătirii profesionale a tineretului, perfecționării cadrelor, condițiile concrete în care se realizează acestea.Cei peste 1 200 de elevi ai Liceului industrial al întreprinderii în care lucrez au asigurate condiții optime pentru a se forma ca viitori metalur- giști. fiind sprijiniți în acest sens de către maiștrii, tehnicienii și inginerii care conduc efectiv procesul de producție.în continuare, deputatul a exprimat în numele colectivului muncitoresc din care face parte adeziunea deplină fată de politica științifică internă și externă a partidului și statului nostru, la a cărei fundamentare și înfăptuire o contribuție hotăritoare aduce tovarășul Nicolae Ceaușescu.Recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea alocației pentru fiecare copil, precum și majorarea unor categorii de pensii sint o nouă și elocventă expresie a profundului umanism ce caracterizează orinduirea noastră socialistă, consecvența cu care se acționează pentru înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai al poporului nostru, a spus, in încheiere, deputatul.în cuvîntul său, deputata AutOfa 
Stavrache 3 spus: Din b0§â^a de idei pe care proiectul de lege le conține se detașează realizarea unui adevărat salt calitativ în organizarea și conținutul procesului instructiv-educativ, asigurarea tuturor tinerilor a unei temeinice pregătiri în științele fundamentale exacte, indiferent de specializarea pe care și-o aleg, așezarea la temelia scolii a principiului politehnizării, îmbinării strînse a muncii, invătămintului și cercetării, însușirea concepției revoluționare' despre lume și viată. De asemenea, proiectul de lege asigură prin prevederile sale pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice în conformitate cu cerințele noii structuri, ale noii fizionomii a invățămintului. De o apreciere deosebită s-au bucurat și în județul Vrancea prevederile referitoare la asigurarea unor programe de învățămînt unice la disciplinele fundamentale și de cultură generală pentru toate tipurile și profilurile de licee, diferențierea urmind să se facă numai prin discipline de specialitate specifice profilului și meseriei alese, precum și prin activitatea practică. Aceasta ( creează, realmente, absolvenților șanse egale de acces in diferite domenii de activitate ori de continuare a studiilor în învătămîntul superior, precum și condiții mai bune de organizare a procesului instructiv-educativ, de sporire a eficienței economice a în- vățămîntului.Deputatul ștefan Gheorghița a spus în cuvîntul său : învătămîntul românesc capătă astăzi valențe superioare, devine un sistem suplu, capabil să contribuie în mai mare măsură la pregătirea tinerelor generații, să formeze un tineret înarmat cu cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, în stare să le aplice cu rezultate superioare în activitatea productivă. Toate aceste caracteristici, ca de altfel întregul conținut al proiectului legii — a arătat vorbitorul — au fost primite cu deosebit interes și adîncă satisfacție de către slujitorii școlii, de elevi și întreg personalul muncitor din județul Brăila. în actualul cincinal, școlile din județul Brăila pregătesc aproape 15 000 cadre necesare economiei județului.

Vorbitorul a spus apoi : Oamenii muncii din județul Brăila, asemeni întregului nostru popor, dau o înaltă apreciere activității desfășurate de delegația tării noastre la Consfătuirea de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, aprobă pe deplin poziția fermă, profund principială exprimată și cu acest prilej de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, poziție care reflectă voința unanimă a națiunii noastre socialiste, reprezintă un nou și strălucit exemplu de promovare a orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea, de slujirea plină de abnegație și devotament a intereselor fundamentale ale poporului român, a cauzei socialismului și păcii in lume.In cuvîntul său, deputata AnCtO 
SpOmiC a aratat ca proiectul Legii invătămintului asigură cadrul organizatoric pentru accesul tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la școlile de toate gradele, pentru perfectionarea procesului instructiv- educativ la un nivel calitativ nou. pentru pregătirea forței de muncă necesare tuturor domeniilor de activitate. Acest proiect de lege, ca și altele prezentate anterior, poartă pecetea gindirii, personalității și aportului hotăritor al iubitului nostru conducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu. reflectind, incă o dată, grija sa părintească pentru tînăra generație, pentru destinele ponorului nostru.Sistemul de învățămînt instituit prin acest proiect de lege este complex, incluzind nu numai instruirea tinerei generații, ci și toate formele de perfecționare a personalului muncitor. asigurind condiții pentru dezvoltarea și afirmarea multilaterală a personalității lor.Deputata a subliniat însemnătatea pe care o au prevederile privind instituirea unor organisme democratice de conducere, cum sint : Congresul invătămintului. Consiliul su-'eri'. și consiliile județene ale educației și învățămintului. Consiliul ’->e țară al comitetelor cetățenești de părinți, precum și consiliile de conducere ale unităților de învățămînt.Apreciez ca deosebit de valoros proiectul Legii învățămintului — a subliniat în cuvîntul său deputatul 
losif Tripșu ~ deoarece ei >•«- flectă pe plan juridic grija remarcabilă pe care partidul nostru- comunist, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă permanent fată de instruirea și educarea tinerei generații, formarea și perfectionarea cadrelor, ridicarea nivelului de cultură al întregului popor. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi sesizat la1 timpul potrivit necesitatea legării mai strînse a invătămintului cu producția și cercetarea, de a fi acționat cu întreaga competentă în accelerarea acestui proces atît de complex.Ca lucrător în domeniul cercetării științifice și al ingineriei tehnologice— a subliniat in continuare deputatul— am studiat cu mare atenție reglementările din proiectul de lege referitoare la integrarea învățămintului cu cercetarea și cu producția. Aceste reglementări sînt de natură să sporească substanțial gradul de valorificare a potențialului științific de cșre djspung școala noastră și în spe-. ciăl învățămiritul superior. Considerarea activității de cercetare științifică din invățămintul superior ca parte integrantă a Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării asigură baza legală a integrării efective a cadrelor didactice și a studenților în frontul larg al creației științifice naționale, în procesul viu și complex al progresului rapid și multilateral al patriei.Țin să evidențiez în mod deosebit— a spus deputatul LaUFCail TU« 
lai — importanța consfințirii — pentru prima dată prin lege — a principiilor învățămintului, expresie a o- biectivelor de bază cuprinse în Programul Partidului Comunist Român, în hotăririle Congresului ăl XI-lea șl ale Conferinței Naționale ale partidului. Mă refer la principiul politehnizării și al integrării organice a învățămintului cu producția și cercetarea: principiul asigurării unei temeinice pregătiri a tineretului in științele fundamentale exacte și al însușirii concepției revoluționare despre lume și viată, materialismul dialectic și istoric; principiul garantării dreptului la invătătură al tuturor cetățenilor. fără deosebire de naționalitate. Organizarea invătămintului pe baza acestor principii va asigura pregătirea multilaterală a tinerilor, formarea capacității lor de a se adapta lă cerințele dezvoltării rapide a forțelor de producție și cunoașterii umane, ceea ce impune sporirea răspunderii școlii, ă cadrelor didactice, a organizațiilor de partid pentru întregul proces instructiv-educativ.Doresc să folosesc prilejul pe care ni-1 oferă acest înalt forum pentru a reafirma deplina adeziune a oamenilor muncii din județul Sălaj la politica internă și externă a partidului și statului nostru. Sintem convinși, așa cum a demonstrat in mod strălucit tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sporirea exagerată a cheltuielilor militare ar supune economia națională Ia grele încercări și ne-ar împiedica în realizarea programului de edificare a socialismului și comunismului in țara noastră, proces in care sintem angajați cu toate forțele.Referindu-se la problemele invătămintului muzical și în general cel artistic care a cunoscut in ultimele trei decenii o dezvoltare puternică pe măsura tradițiilor și talentului poporului nostru, deputatul Pgtfg Brâll" 
CUȘÎ a arătat că in an*pentru învătămîntul artistic a devenit imperioasă evitarea specializării înguste, orientarea fermă și consecventă a acestuia spre cerințele practicii social-artistice. asigurarea caracterului dinamic, creator. în corelație cu exigentele educației estetice, patriotice si revoluționare ale societății. cu cerințele pe care le implică Festivalul national „Cîntarea Româ- niei“. devenit o largă mișcare populară capabilă să fructifice marile valori artistice, culturale și științifice. Actualul proiect al Legii învățămintului relevă prestigiul meritat al artelor in tară si peste hotare, prezența muzicii si a altor discipline artistice pe toate treptele invătămintului. de la cel preșcolar la cel superior, realizarea educației artistice si estetice intr-q viziune, unitară, avind o covârșitoare importantă in vastul proces de selecție si instruire a talentelor.In încheierea cuvîntului său. deputatul a exprimat voința fermă a tuturor compozitorilor si muzicologilor, a cadrelor didactice si studenților din conservatoare de a munci cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea
(Continuare în pag. a IV-a)
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i-a fost inminat Premiul „Simba" pentru pace pe anul 1978

Ceremonia de la Palatul 
Marii Adunări Naționale

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
să se facă un pas hotărît înainte 
pe această cale a' dezangajării și 
dezarmării, a înfăptuirii documen
telor semnate la Helsinki.

Este, de asemenea, necesar să in
tensificăm și mai mult, eforturile 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase dintre state pe calea trata
tivelor. în această privință, am in 
vedere inclusiv soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu, care 
continuă să reprezinte un grav pe
ricol la adresa păcii. Noi conside
răm că este necesar să se facă totul 
pentru o soluție globală care să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, la 
soluționarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv prin crearea 
unui stat palestinian independent 
— și aceasta să se facă cu partici
parea tuturor statelor interesate. în 
acest scop, apreciem că este de 
mare însemnătate convocarea unei 
conferințe internaționale — fie la 
Geneva, fie în alt loc — cu parti
ciparea țărilor interesate, inclusiv a

Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și a Organizației 
Națiunilor Unite.

Nu se poate vorbi de destindere, 
de pace, de reducere a cursei 
înarmărilor fără a se acționa cu 
hotărîre în această direcție, și, în 
primul rînd, pentru lichidarea con
flictelor existente.

Noi considerăm că, în ciuda fap
tului că dezvoltarea vieții interna
ționale este contradictorie, că deși 
asistăm atît la acțiuni mai ferme 
pentru destindere și pace, cît și la 
anumite evenimente care provoacă 
încordare între state, pe ansamblu 
evoluția mondială deschide noi per
spective pentru destindere, dezar
mare și pace. Evenimentele, chiar 
din ultima vreme, sînt îndreptate 
tocmai în această direcție, confir- 
mînd că popoarele sînt tot mai ho- 
tărîte să împiedice agravarea situa
ției internaționale, să oprească es
caladarea cursei înarmărilor, șă asi
gure o politică de destindere și să 
meargă tot mai ferm spre o pace 
generală. (Vii aplauze).

Poporul român, angajat cu toate

forțele în vasta operă de transfor
mare socialistă a țării, de dezvol
tare economico-socială rapidă pe 
calea progresului și bunăstării este 
profund interesat în făurirea unei 
păci trainice în lume, care să-i 
permită împlinirea idealurilor și 
aspirațiilor sale. De aceea el înțe
lege și sprijină cu toată energia 
năzuințele tuturor popoarelor spre 
înfăptuirea unei lumi fără arme și 
fără războaie, a unei lumi a co
laborării, destinderii și păcii, care 
să permită tuturor națiunilor să-și 
consacre plenar forțele asigurării 
progresului lor economic și social, 
făuririi unei vieți libere, demne și 
fericite.

Ca și pînă acum, România va 
face totul pentru a-și întări soli
daritatea cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, cu toate for
țele, indiferent de concepții poli
tice, filozofice, religioase, în ve
derea realizării dezideratelor vita
le ale popoarelor, de destindere, 
reducere a înarmărilor, de dezar

mare, de făurire a noii ordini eco
nomice internaționale, de progres 
social, bunăstare și fericire, de 
pace trainică. (Aplauze puternice).

V-ați referit și la relațiile româ- 
no-itaiiene. Noi dăm o înaltă apre
ciere cursului ascendent al colabo
rării dintre țările noastre, legătu
rilor tot mai strînse — tradiționa
le, de altfel — dintre poporul ro
mân și poporul italian. într-adevăr, 
la aceasta contribuie și afinitățile 
izvorîte din originea latină comună 
a popoarelor noastre. Dar, în mod 
deosebit, consider că progresul 
simțitor al colaborării româno- 
italiene este nemijlocit legat de 
faptul că popoarele noastre sînt 
deopotrivă interesate să-și asigure 
independenta și suveranitatea na
țională, dezvoltarea lor economi
co-socială, progresul și bunăstarea, 
să contribuie la o politică de pace 
și colaborare internațională. Toc
mai aceasta dă trăinicie și perspec
tive foarte largi dezvoltării relații- 
lor dintre popoarele român și ita
lian. (Vii aplauze).

Aș dori să exprim încă o dată

cele mai călduroase mulțumiri 
pentru această distincție — pre
miul pentru pace pe care mi l-ați 
acordat — și să vă rog pe dum
neavoastră să spuneți prietenilor 
africani că vor aVea totdeauna în 
România și, desigur, și în pre
ședintele*  României un prieten de 
nădejde în lupta lor pentru dez
voltare independentă, pentru pro
gres, pentru o politică de pace și 
colaborare internațională. (Aplau
ze puternice).

Doresc în mod deosebit să mul
țumesc feroviarilor și lucrătorilor 
poștelor din Italia, precum și dum
neavoastră care mi-âți înmînat 
această locomotivă-simbol și cele
lalte amintiri din viața și activi
tatea acestui minunat detașament 
al muncitorilor italieni. Vă rog să 
le transmiteți, odată cu mulțumi
rile mele, urări de succes în acti
vitatea lor, precum și urări de 
bunăstare și fericire întregului 
popor prieten italian. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

(Urmare din pag. I)can, înfăptuirii aspirațiilor de progres și prosperitate ale popoarelor din această zonă a lumii. înmînarea acestei înalte distincții este, totodată, o mărturie grăitoare a imensului prestigiu, a prețuirii și profundei considerații de care se bucură pe toate meridianele personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de luptător neobosit pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale. a unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, o lume fără arme și războaie in care popoarele să poată trăi în pace și libertate, deplin stăpîne pe destinele lor. pe dreptul de a-si construi o viată demnă și prosperă.La ceremonie au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii Iosif Banc. Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscă- lescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan Mocuța, Ion Ursu, Richard Winter, Vasile Marin, Vasile Mușat, precum și membri ai Biroului și ai Secretariatului Marii Adunări Naționale, deputați.Au fost prezenți membrii delegației Comitetului „Simba" sosită în Capitală pentru a înmina șefului statului român înalta distincție: Antonio Acone, directorul revistei „II Corriere Africano". președintele Juriului internațional de acordare a Premiului „Simba". Michele Achilli. deputat, membru al Direcțiunii Partidului Socialist Italian, președintele Grupului parlamentar de prietenie Italia—România, președintele Forumului italian pentru securitate si cooperare în Europa și în Mediterana. Alfonso Tanga, senator, membru al Consiliului Național al Partidului Democrat-Creș- tin. președintele Comisiei pentru

problemele de transport si telecomunicații a Senatului, Stefano Vetrano, membru al Partidului Comunist Italian, secretar general al Asociației de prietenie Italia—România, Natalia Acone, director adjunct al revistei, militantă pe tărîm social.A fost de față Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la Pucu- rești.în deschiderea ceremoniei, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu pe1 membrii delegației învestiți de Comitetul Premiului „Simba" cu Înalta misiune de a înmina președintelui Republicii Socialiste România prestigiosul, premiu.In continuarea ceremoniei au rostit un cuvint omagial, adresînd calde felicitări șefului statului român, Antonio Acone, Natalia Acone, Stefano Vetrano, Michele Achilli, Alfonso Tanga.înalta distincție a fost înmînată tovarășului Nicolae Ceaușescu de Michele Achilli.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înmînate, de asemenea, de către Alfonso Tanga, în numele celor 400 000 de oameni ai muncii de la căile ferate și poșta din Italia, o medalie de aur, ca recunoaștere a meritelor sale deosebite, precum și macheta unei locomotive din anul 1839 și un album conținind o bogată colecție de timbre italiene.Mulțumind pentru premiul acordat, precum și pentru medalia de aur înmînată, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a rostit o cuvîntare, care a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare de cei prezenți.Membrii delegației Comitetului Premiului „Simba" au felicitat călduros pe președintele Republicii Socialiste România pentru distincția conferită.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, de asemenea, felicitat cu căldură de tovarășii din conducerea partidului și statului.în încheierea ceremoniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu oaspeții italieni.

Cuvintul rostit de Antonio AconeDomnule președinte.Doamnelor și domnilor,,Premiul „Simba", instituit în 1976 de revista „Corriere Africano". se acordă în fiecare ah personalităților africane și străine de nivelul cel mai înalt care au contribuit la cauza africană în domeniile politicii, culturii, științelor.Desemnarea premiului se face prin vot de către un comitet internațional alcătuit din 100 de personalități alese din cele mai diferite domenii de activitate politică, culturală, științifică și economică. ,.Simba" în limba swahili Înseamnă leul ca expresie a nobleței forței și înțelepciunii. Premiul „Simba" 1978 pentru pace a fost acordat in unanimitate președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae

Ceaușescu, pentru sebită la cauza prin promovarea atit în domeniul și economic.Africa are nevoie de cooperare, dar are și mai multă nevoie de a munci într-o atmosferă de pace mondială. Și tocmai în acest domeniu s-a evidențiat contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu care s-a dovedit întotdeauna oportună și eficace. De aceea, acordînd Premiul „Simba" 1978 președintelui Republicii Socialiste România, comitetul ales a dorit ca acesta să însemne nu numai recunoașterea unei nobile personalități, ci și să exprime gratitudinea față de o pera de pace realizată de președintele Ceaușescu atit in favoarea Africii, ci’, și a lumii întregi.

contribuția sa deo- popoarglor Africii unei largi cooperări politic, cit și tehnic
securității țărilor din zona Meditera- nei, pentru'extinderea relațiilor dintre toate aceste state și pentru intensificarea eforturilor în vederea consolidării păcii in Întreaga zonă a Mediteranei. România a fost întotdeauna interesată in dezvoltarea relațiilor de prietenie și de colaborare cu țările din Orientul Mijlociu și pentru soluționarea politică a problemelor controversate din această regiune geografică, deoarece nici un popor nu poate fi cu adevărat liber dacă nu recunoaște dreptul la existență. la libertate și la independență al altor popoare, tot așa cum nici stat nu poate garanta propria dezvoltare asuprind alte națiuni alte popoare.

Cuvintul rostit

Cuvintul rostit de Natalia Acone

un sa Și

Activitatea dumneavoastră este extrem de bine cunoscută și datorită politicii active îndreptate spre realizarea unei ample colaborări cu toate țările, intre care și țara noastră, Italia, ale cărei relații cu România se dezvoltă în mod fericit pe plan politic, economic, cultural și țehnico- științific. Aceasta și datorită originii comune, afinităților de limbă, bogatelor tradiții culturale care animă sentimentele. de prietenie și stimă reciprocă, jExtinderea acestor relații constituie cea mai bună garanție. pentru colaborarea prietenească*  noastre și pentru ționalelor legături poporul italian și
dintre țărije reafirmarea tradi- de prietenie dintre poporul român.

de Michele AchilliDomnule președinte al Republicii Socialiste România.Doamnă Elena Ceaușescu.Domnule președinte,Domnilor deputați,Revista „Corriere Africano" instituit Premiul „Simba" pentru a a evidenția activitatea pe care o desfășoară instituții și personalități din toate țările în favoarea unui continent: care a suferit mai mult decît altele de pe urma colonialismului și imperialismului. Africa de astăzi este o lume care progresează impetuos, intr-un ritm susținut, inclusiv cu sprijinul altor popoare. Premiul „Simba" este mărturia tocmai a a- cestui proces de dezvoltare, ca e- xemplu de cooperare internațională, în cadrul acestei cooperări, un rol însemnat ii are Republica Socialistă România. într-adevăr, România colaborează activ cu numeroase țări africane în domeniile economiei, științelor și culturii.

domeniile. O contribuție o aduce în acest domeniu Socialistă România, care în institutele sale de înde africani, care dobîndesc pregătire serioasă și teși care în viitor o vor putea slujba țării lor pentru dez- și progresul economico-so-

Una din problemele cele mai urgente. mai angajante pentru tinerele țări africane o constituie în momentul de față pregătirea cadrelor pentru toate însemnată Republica găzduieștevățămînt un număr important studenți astfel o meinică pune în voltareacial și cultural.Premisa esențială pentru dezvoltarea și progresul economic și social, pentru înflorirea artelor și științei o constituie tocmai pacea — pacea pentru care președintele Nicolae Ceaușescu s-a angajat cu toată ființa sa în folosul bunăstării morale materiale a tuturor popoarelor.

Doamnelor și domnilor,

Cuvintul rostit de Stefano VetranoPermiteți-mi să vă adresez salutul Asociației italiene pentru relații culturale și de prietenie cu România, să exprim sentimentele noastre de bucurie foarte cordiale, precum și urările noastre cele mai fierbinți tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. cu prilejul acordării Premiului „Simba“ pentru pace.Pentru noi este un prilej fericit să aducem omagiul nostru personalității și operei eminentului conducător comunist, partidului pe care îl conduce cu atita angajare și prestigiu, poporu- '-lui român, de care sîntem legați prin legături trainice de prietenie prin originea latină comună.Activitatea dumneavoastră, tovarășe președinte, este foarte bine cunoscută și apreciată datorită dorinței ferme

de a contribui în mod constant la înfăptuirea unei politici de pace, la crearea unei lumi mai drepte și mai bune, in interesul progresului și al civilizației, al afirmării principiilor care trebuie să stea la baza relațiilor dintre state, si anume deplina egalitate in drepturi, suveranitatea și independența națională, neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță sau la amenințarea cu forța, a democratizării vieții internaționale pentru crearea unui climat de încredere reciprocă și cooperare în condiții de securitate pentru Europa și pentru întreaga lume.Activitatea dumneavoastră este cunoscută, de asemenea, și datorită propunerilor constructive de soluționare a problemelor securității europene, ale cooperării în Balcani, ale

Orice prilej care se ivește pentru a dovedi profundul nostru atașament față de valorile păcii trebuie să fie folosjt pentru a sublinia pozitive ale destinderii poare.Nu întîmplător Actul Helsinki începe prin a obiectivul statelor care este de a contribui la îmbunătățirea relațiilor lor reciproce și de a asigura condiții în care popoarele lor să se poată bucura de o pace adevărată și trainică, la adăpost de orice amenințare sau atentat la securitatea lor.Dar nu întotdeauna în Europa noastră aceste principii își găsesc aplicarea. Este sarcina forțelor care cred sincer în idealurile păcii de a depăși obstacolele ce se ridică in calea acestui proces. Acesta este un interes prioritar al țărilor mici și mijlocii de a stabili forme de colaborare economică care să întărească dorința lor de pace. Sistemele sociale și politice diferite nu trebuie să constituie un obstacol; dimpotrivă, dorința fiecăruia de progres să fie stimulentul pentru ca colaborarea să devină din ce în ce mai strînsă și mai rodnică. Și chiar dacă multe țări interesate direct la armelor toare la mamentelor. noi ne exprimăm dorința ca în cel mai scurt timp posibil să se ajungă la concluzii pozitive în scopul de a reduce din ce în ce mai mult ponderea blocurilor militare și. în consecință, să se reducă povara cheltuielilor militare care grevează asupra bugetelor tuturor statelor.Cheltuielile pentru înarmare restrîng totdeauna alte cerințe sociale, alte investiții mult mai necesare, si acest lucru este cu atit mai ade-

aspectele dintre po-final de la reafirma că ■ l-au semnat

în destindere nu participă tratativele privind limitarea strategice și la cele referi- reducerea echilibrată a ar-

vărat astăzi intr-un moment de criză economică gravă pentru toți.Desigur, nu este momentul de a aprofunda motivele acestei crize care afectează într-o măsură mai mare mai mică țări cu regim capitalist, și țări socialiste. Dar consecin- cele mai țărilor in grave șe râsfrîng asu- curs de dezvoltare, din lumea a treia care scena internațională. în numele celor 400 000 de oameni ai muncii de la câile ferate și poșta din 
i se inminează o medalie de aur și macheta unei

Cuvintul rostit de Alfonso Tanga

sau dar țele praasupra țărilor se afirmă pe Putem spune chiar că efectul cel mai nejust al crizei constă tocmai în faptul că datorită ei țările bogate devin și mai bogate, iar țările sărace din ce în ce mai sărace.Se pune așadar problema — și dumneavoastră, domnule președinte, ați insistat asupra acestei teme m mai multe rînduri în îndelungata și meritoria dumneavoastră luptă pentru pace — înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale, care să dea echilibru unei lumi în cadrul căreia sînt prea mari deosebirile si nedreptățile.Și noi știm că nedreptățile devin in mod inevitabil surse de conflict. Și chiar dacă istoria ne-a învățat că din conflictele care iau naștere pentru înfrîngerea nedreptăților rezultă libertate și independentă, mai trebuie să recunoaștem și că situația foarte delicată in care se află întreaga lume și echilibrul fragil pe care se sprijină pacea trebuie să ne determine să găsim modul de a rezolva pe cale pașnică asemenea nedreptăți printr-o altă repartizare a bogățiilor.Toți cei care acționează in această direcție trebuie dați ca exemplu. Iată de ce această modestă recunoaștere, care pentru noi are însă o înaltă valoare simbolică, a fost atribuită în unanimitate dumneavoastră, domnule președinte, și prin dumneavoastră poporului român, deoarece s-a recunoscut în activitatea și în angajarea dumneavoastră o contribuție fundamentală la făurirea păcii. Cu aceste gînduri vă înmînez Premiul „Simba 1978".

Domnule președinte,Doamnă Elena Ceaușescu.Stimați colegi,Sîntem purtători și ambasadori ai unei recunoașteri din partea unor popoare din lumea ă treia. Sintem. totodată, ambasadorii unei puternice dorințe de pace.Avem încredere că dumneavoastră, domnule președinte, veți continua calea dificilă a destinderii și a dezarmării. Este o cale aspră și dificilă. Ultimele evenimente internaționale pot să accelereze procesul de pace și dezarmare sau pot să înrăutățească relațiile internaționale.Poziția geopolitică a României, activitatea constantă a președintelui ei

vor putea fi hotărîtoare pentru a alunga umbrele și suspiciunile, pentru a se inlătura îndoielile și pentru a acționa cu mai multă incredere spre nenumăratele etape ale păcii, ale dezarmării, pentru dezvoltarea economică și socială a popoarelor din țările lumii a treia.Bucuroși și onorați de această in- tîlnire. îmi permit să vă adresez salutul celor 400 000 de oameni ai mun- 
i ii de la căile ferate și poșta din Italia si. împreună cu acest salut, urări calde pentru viitorul fericit al poporului român.Vă inmînez un model al primei locomotive italiene Napoli — Porției din 1839. un album de timbre poștale italiene și o medalie de aur, ca recunoaștere a meritelor dumneavoastră deosebite.

Cuvintul rostit de Nicolae GiosanLa încheierea acestei solemnități, în numele celor prezenți, al deputa- ților Marii Adunări Naționale și al tuturor celor pe care ii reprezintă — muncitori, țărani și intelectuali de pe întregul cuprins al patriei noastre socialiste — vă rog să-mi îngăduiți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, cu inimile pline de satisfacție. de dragoste fierbinte și deosebită stimă, cele mai călduroase felicitări pentru distincția care v-a fost decernată. Ea constituie o grăitoare mărturie a imensului prestigiu de care se bucură pe toate meridianele lumii personalitatea dumneavoastră de luptător neobosit pentru cauza libertății și independenței popoarelor,

pentru edificarea unei lumi a păcii și colaborării. Dați-mi voie să vă exprimăm adinca noastră recunoștință pentru că ați acceptat să primiți Premiul „Simba" pentru pace pe anul 1978 aici, in clădirea Marii 'Adunări Naționale, de unde de atîtea ori a răsunat vibranta dumneavoastră chemare către popoarele, parlamentele și guvernele tuturor statelor, de a nu precupeți nici un efort pentru a făuri o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. Cu atît mai mult sîntem stăpîniți de o profundă emoție acum, cu cît acordarea acestei distincții are loc într-o perioadă în care poporul român se află, ca întotdeauna, alături de dumneavoastră, cu ini-

Italia, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
locomotivema, cu gîndul și cu fapta, exprimîn- du-și totala adeziune la eforturile neobosite pe care le întreprindeți pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru edificarea unei lumi fără arme și fără războaie, în care să fie lichidate o dată pentru totdeauna orice manifestări de încălcare a drepturilor sacre ale popoarelor de a trăi în pace și libertate, de a-și construi o viață demnă și prosperă. Sintem deosebit de fericiți să putem vedea, din nou, că sentimentele noastre de neprecupețit devotament față de nobila operă pe care o des- fășurați. spre binele poporului român, al libertății și independenței tuturor popoarelor, sînt împărtășite și de membrii juriului international al Premiului „Simba", ceea ce evidențiază cu pregnanță prețuirea și înalta considerație care se dă activității dumneavoastră prodigioase pe arena ipternațională.Permiteți-mi să exprim gratitudinea noastră distinșilor oaspeți pentru aducerea la îndeplinire a misiunii de mare onoare care le-a fost încredințată și să le adresez cele maj bune urări de succes în realizarea idealurilor de care sînt animați. Ținînd seama de prezența in delegație a unor distinși parlamentari italieni, să-mi fie îngăduit să relev, și cu acest fericit prilej, insistenta cu care dumneavoastră ați evidențiat. în repetate rînduri. responsabilitățile care revin parlamentelor șl parlamentarilor față de popoarele respective, idei atit de prețioase pentru noi, deputății români, în care vedem una dintre laturile esențiale ale îndatoririlor noastre, de a sluji fără preget poporul român, cauza înțelegerii, destinderii și păcii in Europa și în întreaga lume.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a, Il-a)politicii interne si externe a partidului si statului nostru.Am cerut cuvintul — a spus deputata Mihai Gafițeanu - pentru 
a vă face cunoscut faptul că, în urma consultării cu un număr mare de de- putati care lucrează in domeniul in- vățămîntului de toate gradele din tara noastră, considerăm potrivit să facem propunerea ca, în legea pe care o dezbatem, să se introducă înaintea capitolului al IV-lea un capitol nou intitulat ..Bazele generale ale educației și invățămintului", care să aibă următorul conținut :CAPITOLUL IVBazele generale ale educației și invățămintuluiSECȚIUNEA IPregătirea profesională, științifică și culturalăArt. 110. — întreaga activitate desfășurată in învățămintul de toate gradele pentru formarea tineretului pentru muncă si viată, pregătirea profesională, științifică și culturală, de studiere și însușire a științei și culturii înaintate trebuie să se bazeze pe concepția științifică, revoluționară a materialismului dialectic și istoric.Art. 111. — învățămintul are obligația să asigure studierea și stăpi- nirea temeinică de către elevi și stu- denți a limbii române, cunoașterea literaturii, istoriei și geografiei patriei. cultivarea dragostei pentru tradițiile înaintate ale culturii poporului, lărgirea orizontului de cultură generală.De asemenea, trebuie să asigure cunoașterea istoriei și geografiei universale. a tot ceea ce este mai valoros in cultura și civilizația omenirii.Art. 112. — La baza întregii activități de pregătire a tineretului, în toate formele de învățămint, trebuie să stea cunoașterea științelor fundamentale ale naturii, a științelor tehnice și agricole. înarmarea elevilor și studenților cu cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane.în acest scop, învățămintul trebuie să asigure :

Expunerea la proiectul Legii privind 
formarea, planificarea, destinația

viceprim-i

Permiteți-mi să- mi Îndeplinesc misiunea de a supune dezbaterii și adoptării de către Marea AdunareNațională a proiectului Legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor.Această lege, elaborată din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se înscrie in ansamblul actelor normative menite să asigure cadrul necesar aplicării în viață a măsurilor de deosebită importanță, adoptate de Comitetul Central al partidului privind perfecționarea conducerii și planificării economico-financiare.Beneficiul este una din categoriile economice importante, care reflectă acțiunea legilor economice, pe baza cărora este organizată și se desfășoară activitatea economică in orinduirea noastră socialistă. El este rezultatul eforturilor pe care le depun oamenii muncii pentru dezvoltarea continuă a producției materiale, pentru ridicarea eficienței economice, sporirea venitului național, a avuției naționale. Beneficiul este deci o parte a valorii nou creată. El oglindește activitatea de producție, nivelul său tehnic, organizarea producției și a muncii, modul de utilizare a capacităților de producție, nivelul productivității muncii, al cheltuielilor de producție și de circulație. capacitatea întreprinderilor, a colectivelor de oameni ai muncii de a gospodări mijloacele de care dispun.De aceea, calea fundamentală pentru a obține beneficii cit mai mari este înfăptuirea cu fermitate a politicii partidului, de sporire în ritmuri susținute a producției materiale — temelia progresului general al întregii activități — de îndeplinire a producției nete și fizice, de îmbunătățire a structurii producției și ridicarea calității, de reducere continuă a cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie, de valorificare superioară a resurselor materiale, de gospodărire cu înalt simț de răspundere a avuției naționale.Una din măsurile de bază privind creșterea funcției statului în conducerea și planificarea economiei, a perfecționării mecanismului econo- mico-financiar, constă in sporirea rolului beneficiului în activitatea economică. în concepția stabilită de plenara Comitetului Central, beneficiul devine una din pîrghiile economico- financiare importante ale autocondu- cerii muncitorești, autogestiunii și autofinanțării. Folosind cu pricepere această pirghle, așezind întreaga activitate pe criterii inalte de eficientă și rentabilitate, organele de conducere colectivă din unitățile socialiste vor putea mobiliza toate forțele creatoare din fiecare unitate pentru continua îmbunătățire a rezultatelor acestora, pentru stimularea creșterii producției.Avind in vedere toate aceste considerente, conducerea partidului a hotărit elaborarea unei legi speciale, care să reglementeze problemele beneficiului. in toate compartimentele economiei naționale. în proiectul a- cestei legi sînt prevăzute modalitățile de formare și planificare a beneficiilor. destinația beneficiilor planificate și a celor realizate suplimentar, precum și regimul de vărsare, recalculare și regularizare a vărsâmintelor și prelevărilor din beneficii.Mi-aș îngădui să relev, în continuare. citeva din ideile esențiale pe care este construit acest proiect de act normativ.în primul rind. proiectul de lege statuează, ca principiu de bază, obligația unităților economice de a-și desfășura astfel activitatea incit să-și acopere cheltuielile din veniturile proprii și să obțină beneficii. Este absolut clar că orice activitate economică nu-’și poate limita o- biectivele la reproducerea simplă a elementelor producției, ci trebuie să creeze noi valori, venit național, să sporească mijloacele materiale și spirituale de care dispune societatea.

a) însușirea de către elevi și stu- denți a cunoștințelor de bază in domeniul matematicii, fizicii, chimiei și biologiei ;b) cunoștințe corespunzătoare în domeniul electronicii și electrotehnicii, al mecanicii și mecanicii fine, energeticii și noilor surse de energie, geologiei, mașinilor, aparatelor și instalațiilor de înaltă performantă, tehnicii și tehnologiilor moderne din diferite domenii de activitate ;c) cunoștințe corespunzătoare în domeniul științelor agricole, botanicii, zoologiei, geneticii și științei solului, tehnicilor și tehnologiilor- agricole inaintate ;d) educarea științifică si tehnică a tineretului,. crearea deprinderilor și obișnuinței de a lucra in activitatea productivă. dezvoltarea spiritului creator, a pasiunii pentru nou, pentru a se putea integra rapid, după terminarea studiilor. în activitatea de producție, de cercetare științifică și tehnologică, pentru a folosi in cele mai bune condiții, tehnica modernă din înzestrarea economiei naționale și a conțribui la dezvoltarea științei, tehnicii și tehnologiei românești.Art. 113. — învățămintul de toate gradele trebuie să înarmeze elevii și studenții cu cunoștințe temeinice in domeniul științelor economice, al conducerii și organizării științifice a producției și a muncii. în vederea participării active la realizarea sarcinilor economice, la sporirea continuă a eficientei în toate sectoarele de activitate, la întreaga operă de dezvoltare economică și socială a țării, de conducere a societății socialiste. SECȚIUNEA 2 Activitatea politico-educativă și studiul științelor sociale in invătămintIntroducerea acestui capitol are menirea de a fundamenta în mod științific activitatea pe care o desfășurăm în domeniile educației și invățămintului.Propunem, de asemenea, ca, după Capitolul IV, să se treacă Capitolul V — „Cercetarea științifică" înaintea capitolului „Educația fizică și sportul in învățămint", care să devină Capitolul VI.Propun, de asemenea, ca alineatul

, nunEste cu atit mai clar că societatea noastră socialistă nu poate admite sau tolera activități economice în care cheltuielile să fie mai mari decît veniturile, să provoace pierderi în avuția națională și să fie subvenționate de alte activități, de alte colective de oameni ai muncii. De aici sarcina de prim ordin de a acționa pentru eficientă, pentru rentabilitate împotriva oricărei cheltuieli nefundamentate, nechibzuite, a oricăror manifestări de risipă, pentru gospodărirea cu răspundere a mijloacelor materiale și financiare. „în orinduirea socialistă — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — rentabilitatea nu mai este o chestiune privată a diferitelor întreprinderi, ci o problemă fundamentală a întregii societăți. Orice activitate e- conomică trebuie să corespundă unor cerințe concrete ale societății, să răspundă unor nevoi reale ale vieții materiale și spirituale a oamenilor, a- sigurînd in același timp creșterea continuă a avuției naționale, sporirea venitului național".în al doilea rind, beneficiul constituie o resursă importantă, alături de amortizarea fondurilor fixe, pentru restituirea de către întreprinderi a fondurilor avansate de societate și in același timp o resursă atît pentru dezvoltarea generală a economiei naționale cit și pentru ridicarea nivelului de trai.Proiectul de lege pe care îl dezbatem stabilește principiul că beneficiul, atit cel realizat în cadrul planului cît și cel obținut suplimentar, este resursa de bază pentru constituirea de către întreprinderi a fondurilor proprii. Este vorba de fondul de dezvoltare economică și fondul mijloacelor circulante — destinate asigurării, creșterii continue a producției — de fondul pentru construcții de locuințe și ’alte investiții cu caracter social și ■ fondul pentru acțiuni sociale — destinate cointeresării colective a personalului muncitor, ca formă a retribuției sociale — precum și de fondul pentru participarea oamenilor muncii la beneficii, formă de realizare a cointeresării materiale directe. individuale, a acestora.O idee nouă, reflectată în lege, este legată de stimularea suplimentară a realizării unei producții de înalt nivel tehnic și calitate superioară, pentru creșterea eficienței producției la export. Proiectul de lege prevede In acest scop, ca beneficiul, respectiv rentabilitatea pentru export să fie, in mod diferențiat, mai mari, acor- dindu-se in același timp un fond de participare a oamenilor muncii la beneficii majorat in funcție de producția realizată la export.Unul dintre principiile de seamă ale proiectului de lege îl constituie introducerea beneficiului ca indicator important al activității economice în cooperativele agricole de producție, cooperativele meșteșugărești și de consum, ținindu-se seama de caracterul diferit al proprietății cooperatiste față de cel de stat. Desigur, și pină acum. în activitatea cooperației agricole de producție au fost avute in vedere criteriile economice. Dar, in acest sector acțiunea pirghiilor e- conomice este încă limitată, nu se acordă întreaga atenție evaluării și reducerii costurilor de producție, creșterii rentabilității.Succesele pe care le-am obținut in dezvoltarea agriculturii socialiste, a bazei sale tehnico-materiale. in consolidarea cooperativelor agricole du producție, ca șl cerințele dezvoltării sale in viitor, ne permit și ne obligă să trecem neintirziat la înfăptuirea acestor sarcini. Este meritul deosebit al secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi ridicat cu toată hotărîrea problema îmbunătățirii radicale a activității în agricultura socialistă, atît cea de stat cit și cea cooperatistă, problema creșterii roiului pirghiilor e- conomico-financiare. îndeosebi a be

2 al articolului 10 să se transforme în articol de sine stătător și să fie mutat după actualul articol 13.Acest articol va avea următorul cuprins:Art. 14. — în învățămintul gimnazial și liceal, elevii studiază obligatoriu două limbj străine, la alegere, în învățămintul superior, indiferent de profilul de pregătire, studenților li se asigură perfecționarea cunoștințelor in limbile străine studiate.în cuvîntul său, deputatul Ale
xandru lonescu,a spus: Pu' nind in evidență un spirit profund democratic, o concepție revoluționară despre locul și menirea școlii în societatea socialistă, o atentă grijă pentru valorificarea tradițiilor specifice ale școlii românești, noua Lege a invățămintului se va defini ca un act normativ în deplin consens cu cerințele și tendințele lumii moderne, ca o expresie juridică superioară a orientărilor actuale ale școlii noastre spre politehnizare și integrare. in strinsă legătură cu realitățile economiei naționale. Dacă astăzi avem satisfacția de a putea acorda votul nostru unei asemenea legi de importantă istorică, datorăm aceasta inițiativei și aportului nemijlocit al președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Legea invățămintului, ca de altfel întregul sistem unitar de formare și educare multilaterală a omului nou — sistem în care școala are un rol de prim ordin — poartă amprenta gindirii politice profunde, a caracterului novator, revoluționar imprimat de conducătorul tării noastre tuturor domeniilor de activitate.în încheiere, vorbitorul a subliniat că prin lege este creat cadrul cel mai propice pentru ca slujitorii școlii să răspundă la un înalt nivel — didactic și de specialitate — cerințelor fundamentale ale procesului instructiv-educativ, că sînt remarcabil rezolvate problemele legate de obligația școlii de a face educație comunistă tinerei generații, că este asigurată colaborarea atit de necesară între toți factorii educaționali — școală. familie, organizațiile de tineret, cele de masă și obștești.

neficiului. Desigur. rezolvarea a- cestei probleme nu poate avea doar un caracter formal in scriptele contabile. Ea depinde, înainte de toate, de întărirea bazei tehnico-materiale a cooperativelor agricole de producție și de folosirea ei cit mai rațională, de utilizarea integrală a pămintului. de dezvoltarea mecanizării, a chimizării și de introducerea cuceririlor științei, de organizarea exemplară a producției agricole și sporirea productivității muncii, pentru a obține producții vegetale și animale cît mai mari, cu cheltuieli cît mai reduse.Utilizat in mod just, beneficiul reprezintă o pîrghie eoonomico-finan- ciară importantă, atit pentru consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție, cit și pentru conducerea agriculturii în general, in scopul ridicării pe o treaptă superioară a activității acestei ramuri de bază a economiei naționale. Se întăresc în felul acesta autoconducerea și autogestiunea în agricultura socialistă. ca și în toate celelalte ramuri ale economiei naționale.Pe aceleași principii, adaptate la specificul lor de activitate, legea prevede reglementările necesare pentru cooperația meșteșugărească și cea de consum pentru ca și acestea să-și îmbunătățească activitatea economică, financiară și să-și sporească aportul la dezvoltarea economicc-socialâ a tării.Este necesar ca Ministerul Agriculturii și Industriei. Alimentare. U- niunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunile Centrale ale Cooperativelor Meșteșugărești și de Consum, cu participarea celorlalte organe centrale interesate și. bineînțeles, a Ministerului Finanțelor, să pregătească în perioada imediat următoare toate măsurile ce se impun pentru traducerea in viată a acestor concepții novatoare.Aș dori să scot în evidență, de a- semenea, ideea principial nouă care s-a materializat in proiectul de lege, și anume posibilitatea ca oamenii muncii care își desfășoară activitatea in cooperativele agricole de producție, meșteșugărești și de consum, să participe prin depuneri în bani la constituirea fondului de dezvoltare a cooperativelor. Se are în vedere, pe de o parte, atragerea unor disponibilități bănești ale populației la dezvoltarea bazei materiale a unităților cooperatiste, iar pe de altă parte, obținerea de către deponenți a unor venituri suplimentare Este o formă nouă de dezvoltare a democrației e- conomice, de întărire a sentimentului de proprietar colectiv al unităților socialiste și în același timp a spiritului de responsabilitate a 'membrilor cooperatori pentru bunul mers și pentru dezvoltarea unităților în care iși desfășoară activitatea.în proiectul de lege sînt prevăzute sarcinile întreprinderilor, centralelor, oamenilor muncii, ministerelor, de a organiza producția în așa fel. încât din activitatea economică să se realizeze beneficii cit mai mari, sarcinile și răspunderile unităților economice in formarea și utilizarea beneficiilor, în strinsă concordanță cu prevederile planului, precum și ale bugetului de venituri și cheltuieli.Un rol important în realizarea a- cestor sarcini revine adunărilor generale ale oamenilor muncii, organelor de conducere colectivă pentru mobilizarea rezervelor de creștere a beneficiilor și promovarea unor măsuri ferme în vederea eliminării cheltuielilor neeconomicoase și a risipei.Sarcini importante revin Ministerului Finanțelor, băncilor, aparatului financiar-bancar la toate nivelurile organizatorice, care vor trebui să-'și sporească contribuția la creșterea eficienței economice in fiecare unitate și pe ansamblul economiei naționale, să îndrume și să controleze modul în care se întocmesc și se execută bugetele de venituri și cheltuieli, planificarea și realizarea 

beneficiilor, respectarea riguroasă a disciplinei financiare. în același timp, aparatul financiar-bancar trebuie să asigure incasarea de către stat a părții ce i se cuvine din beneficii, să urmărească îndeaproape constituirea și utilizarea fondurilor proprii ale întreprinderilor conform dispozițiilor legii.Adoptarea acestei legi atrage necesitatea punerii de acord a Legii finanțelor, aflată într-un stadiu înaintat de elaborare, a altor reglementări legale, și îndeosebi a statutelor și legilor de organizare și funcționare ale organizațiilor cooperatiste.După cum vă este cunoscut, acest proiect de lege, elaborat cu participarea a numeroși oameni ai muncii, specialiști din întreprinderi, centrale. ministere și consilii populare, a fost supus dezbaterii publice, în urma aprobării lui de către Comitetul Central al partidului.
Raportul Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționaleîn temeiul împuternicirilor ce le revin. Comisia pentru industrie și activitatea econo- mico-financiară. Comisia 'pentru a- gricultură. silvicultură și gospodărirea apelor, Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat. împreună cu Comisia constituțională și juridică, întrunite în ședință comună de lucru, au dezbătut proiectul ‘de Lege privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor.Comisiile constată că proiectul de lege se înscrie ca un fâctor important în ansamblul vastului proces de perfecționare a mecanismului econo- mico-financiar, în cadrul căruia un rol deosebit îi revine formării și utilizării beneficiilor, sinteză a nivelului eficienței activității economice. Avînd la bază orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reglementările propuse asigură un suport material trainic pentru generalizarea autofinanțării unităților, pentru întărirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești.Prevederile proiectului de lege relevă legătura indisolubilă dintre dezvoltarea producției, rentabilitatea activității economice și creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc. Beneficiul, ca sursă principală a formării fondului de dezvoltare economico- șocială. are rolul hotărîtor in finanțarea creșterii și modernizării forțelor de producție, pe această bază fiind posibile noi măsuri pentru ridicarea bunăstării întregului popor.Introducerea valorii producției nete ca indicator de bază in conducerea si planificarea economică, avind drept

Din cuvîntul participantilor
la dezbateriAlături de celelalte legi menite să așeze relațiile din economie pe baze noi, să rezolve operativ problemele complexe ale economiei noastre, Legea privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, a spus deputatul Andrei Cerven- 

COVid reprezintă o treaptă calitativ nouă în manifestarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.Sintetizînd eficiența activității economice desfășurate de unitățile de stat și cooperatiste, beneficiile și legea care le reglementează pun în fața personalului muncitor, a organelor de conducere colectivă obligativitatea ca, încă în faza formării și planificării beneficiilor, să analizeze integral potențialul economic de care dispun, să asigure o deplină folosire a capacităților de producție și a forței de muncă, reducerea consumurilor materiale și a celor gospodărești, promovarea progresului tehnic și a rezultatelor cercetării științifice in scopul modernizării producției.După ce a arătat că oamenii muncii din întreprinderile județului Arad au dezbătut7 pe larg măsurile adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c., între care și cele privind participarea oamenilor muncii la beneficii, vorbitorul a spus : Subliniind oportunitatea fundamentării în lege a planificării beneficiilor, consider că această activitate trebuie să se realizeze in mod sistematic, numai după ce planul de producție este corelat la toți indicatorii săi, urmînd ca nivelul veniturilor și cheltuielilor să reflecte întocmai condițiile activității întreprinderii In anul de plan. Apare deosebit de importantă necesitatea corelării indicatorilor financiari cu modificările ce au loc in structura producției, determinate pe parcurs de cerințele pieței interne și externe.în cuvintul său, deputatul
lai Agachia spus: Proiectul le8“ stipulează în mod expres obligația fiecărei întreprinderi de a-și acoperi, din veniturile proprii, cheltuielile de producție și de circulație, de a obține beneficii din care să restituie fondurile primite de la societate, de a-și asigura autofinanțarea producției și dezvoltarea proprie, precum și de a contribui la dezvoltarea generală a țârii. în spiritul acestei prevederi s-a arătat că metalurgia, ramură de bază a economiei, a beneficiat permanent, și, în mod deosebit. în ultimii 10 ani, de sprijin material susținut pentru dezvoltarea sa. Dacă în cincinalul 1966—1970 —a spus vorbitorul — metalurgiei i-au fost acordate pentru dezvoltare și modernizare 18,5 miliarde lei. în actualul cincinal aceste fonduri reprezintă o. creștere de peste 4 ori. Ca urmare a acestei politici economice, consecvent promovată de conducerea partidului, personal de secretarul nostru general, tovarășul Nicolăe Ceaușescu, astăzi țara noastră produce 550 kg oțel pe locuitor, repre- zentind o creștere de peste 3 ori față de anul 1965. Conform prevederilor de plan, în anul 1979 trebuie să realizăm in ramura noastră un beneficiu de minimum 13,2 miliarde lei. respectiv cu 26 la sută mai mult față de realizările din acest an.tru Îndeplinirea acestei sarcini deosebite. potrivit legii pe care o vom adopta azi, a răspunderilor ce ne revin, am stabilit căile de acțiune pentru fiecare unitate și centrală in parte. Vom acționa cu mai multă insistență pentru a determina accelerarea ritmului de livrare â utilajelor. pentru obiectivele cu termene de punere in funcțiune in acest an. in- sistînd în același timp pentru obiectivele cu termene de punere în funcțiune In 1979. pe semestrul I, în special pentru platforma Combinatului siderurgic Galați și a Combinatului siderurgic Călărași.

Pen-

Numărul însemnat de propuneri care s-au primit dovedește atît interesul pe care l-a suscitat în rin- dul celor ce muncesc, cit și spiritul de răspundere cu care aceștia participă la elaborarea deciziilor, la conducerea societății.în urma analizei acestor propuneri în Comitetul Politic Executiv, au fost aduse o serie de îmbunătățiri față de proiectul dat publicității, dintre care menționăm :— majorarea părții din beneficiile peste plan care rămîn la dispoziția întreprinderii la 65 la sută, în scopul asigurării unei stimulări și a unei cointeresări mai mari a întreprinderilor și colectivelor de oameni ai muncii ;-- sublinierea expresă în lege a faptului că depunerile in bani la fondul social al membrilor cooperatori vor fi utilizate numai pentru investiții destinate activității productive.

prezentat de deputatul ILIE ȘALAPAcomponentă principală beneficiul, a creat condiții pentru aprecierea mai justă a rezultatelor obținute în producție. pentru stimularea creșterii eficientei si sporirea aportului fiecărei unități economice la dezvoltarea generală a societății. în aceste condiții. reducerea sistematică a consumurilor materiale, valorificarea superioară a resurselor, promovarea progresului tehnic, folosirea rațională a forței de muncă si creșterea productivității. aplicarea unui regim sever de economii în întreaga activitate economică sînt sarcini esențiale pe care reglementările privind formarea beneficiului le pun’ in fața organelor de conducere din economie, a tuturor oamenilor muncii. în același timp, proiectul legii statuează, ca o obligație prioritară a unităților economice. restituirea către societate din beneficiile realizate a fondurilor de investiții ce le-au fost alocate pentru dezvoltare.Comisiile permanente apreciază că destinațiile beneficiilor prevăzute in proiect dau un nou conținut măsurilor pentru stimularea unităților economice si a tuturor oamenilor muncii in îndeplinirea si depășirea sarcinilor de plan. Ca urmare, buna gospodărire a mijloacelor materiale si bănești asigură fiecărei unități economice posibilitatea formării resurselor necesare pentru constituirea fondurilor de autofinanțare, cît și pentru fondurile sociale destinate realizării unor acțiuni care privesc nemijlocit condițiile de muncă si de viată ale celor ce muncesc. în același timp, participarea oamenilor muncii la beneficii.

în încheiere, doresc să-mi exprim convingerea că prin adoptarea acestei legi se va face un nou și important pas spre o activitate mai eficientă, eonpretizată in creșterea valorii nou create, a venitului național, baza înfloririi pe mai departe a tării și a ridicării bunăstării întregului nostru popor.Deputatul Njcu constantin a arătat. în cuvîntul său : Avind în vedere faptul că în cadrul centralei noastre. — Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat — se fabrică multe produse unicate și de serie mică, apreciem in mod deosebit prevederile cuprinsa în legea beneficiilor, referitoare la dimensionarea prețurilor in funcție de cerințele politicii economice, de nivelul costurilor și de necesitatea asigurării unor corelații corespunzătoare intre prețurile diferitelor produse, care să exprime raporturile dintre valorile de întrebuințare. A- ceste prevederi stimulează realizarea de produse cu caracteristici tehnico- funcționale superioare, de mare tehnicitate, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie și o mai bună utilizare a mijloacelor fixe. Apreciem, de asemenea, prevederile referitoare la posibilitatea stabilirii unor rentabilități mai mari pentru produsele destinate exportului, fapt ce va permite mărirea volumului fondurilor proprii, ca și mențiunea cu privire la constituirea fondului pentru construcția de locuințe și pentru diverse acțiuni cu caracter social..Avem convingerea — a încheiat vorbitorul — că repartizarea beneficiilor realizate peste plan, conform prevederilor noii legi, va mobiliza și mai mult oamenii muncii din unitățile noastre economice în direcția desfășurării unei activități cît mai eficiente. De aceea, doresc să-mi exprim acordul deplin față de noul proiect de lege.Elaborat pe baza hotărîrilor adoptate de Plenara Comitetului Central ai Partidului Comunist Român din 22—23 martie a.c., proiectul Legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor reflectă pregnant orientările de înaltă valoare principială date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii noastre, care, cu o deosebită competență, spirit realist și profunzime, militează consecvent pentru concentrarea eforturilor materiale si umane în direcția obținerii unor înalte ritmuri de dezvoltare, creșterii eficienței economice, accentuării laturilor calitative in toate sectoarele de activitate, în vederea sporirii mai susținute a venitului național — a subliniat la începutul cuvîntării sale deputatul Gheorghe Petrică.în această nouă viziune, indicatorul producției nete va avea un rol hotărîtor atît în producția agricolă de stat, cît și în agricultura cooperatistă. Este clar pentru noi că numai prin creșterea producției nete, a rentabilității, a beneficiilor, ca rezultat al unei activități economice, eficiente, al bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și bănești, vom asigura ca unitățile in care lucrăm să poată restitui fondurile primite de la societate. să contribuie la dezvoltarea generală a societății, creîndu-se totodată resursele necesare constituirii fondurilor proprii pentru autofinanțare Si acoperirea cheltuielilor destinate unor nevoi sociale.Noul mecanism economico-financi- ar va accelera înaintarea României pe coordonatele progresului — a spus în continuare vorbitorul. Pentru a- ceasta avem nevoie de pace. Iată de ce aprobăm din inimă și susținem cu ardoare politica externă a partidului și statului nostru. ' al cărei strălucit exponent este tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. 

singura cale pentru creșterea veniturilor oamenilor muncii ;— înscrierea in proiectul de lege a garantării restituirii integrale a sumelor depuse la fondul social și posibilitatea creșterii venitului anual pentru sumele depuse, de la 6 la 8 la sută, in cazul depășirii beneficiului planificat, acestea constituind stimulente de netăgăduit in sporirea depunerilor, în bunul mers al activității cooperativelor.De asemenea, în proiectul de lege au mal fast introduse precizări și îmbunătățiri redacționale.Cu convingerea ea înfăptuirea prevederilor din această lege va duce la îmbunătățirea substanțială a conducerii economice și va ridica nivelul activității economico-financiare pe o nouă treaptă, vă propun, stimați tovarăși deputați, să adoptați proiectul de lege privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, în forma ce v-a fost prezentată.

parte integrantă a programului general de creștere a nivelului de trai, consfințește drepturile ce le revin nu numai in raport cu munca depusă de fiecare, dar și cu rezultatele economice obținute de unitate.Includerea în proiect a ansamblului reglementărilor vizind unitățile de orice fel care desfășoară o activitate economică conferă acestuia uri caracter unitar, cuprinzător si contribuie la înfăptuirea orientărilor statornicite prin politica economică a partidului si statului nostru privind asigurarea unui randament crescind mijloacelor materiale si bănești, realizarea unei eficiente economice ridicate si a unui înalt dinamism in întreaga producție materială.în concluzie, comisiile apreciază că adoptarea proiectului de lege propus pentru reglementarea unitară a modului de constituire si utilizare a beneficiilor creează cadrul necesar aplicării in viată a unor măsuri economice de maximă însemnătate stabilite de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—23 martie 1978. pentru înfăptuirea cerințelor impuse de stimularea*  unităților economice și a tuturor oamenilor muncii în obținerea unei eficiente superioare in întreaga lor activitate.Internei ndu-se pe aceste considerente. avind în vedere si analiza propunerilor si sugestiilor făcute cu prilejul dezbaterii publice, comisiile avizează favorabil, in unanimitate, proiectul Legii privind formarea, planificarea, destinația si vărsarea beneficiilor si propun Marii Adunări Naționale adoptarea ei in forma in care a fost prezentată.

Proiectul Legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, supus dezbaterii întregului popor- și azi spre adoptare Marii Adunări Naționale, șe înscrie organic in acțiunea intensă de perfecționare a participării Conștiente a oamenilor muncii la conducerea societății, la autogospodărirea și gestionarea avuției naționale, in procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate — a arătat în cuvîntul său deputatul Ferdinand Nagy.Prin complexitatea si dimensiunea problemelor pe care le reglementează, proiectul de lege asigură concordanța între cadrul larg democratic al conducerii activității economice și sociale din unitățile economice și formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor — componente de bază ale mecanismului economico- financiar. în acest sens, se asigură îmbinarea dintre interesele fiecărei întreprinderi, ale fiecărui colectiv de oameni ai muncii și interesele generale ale societății.în continuare, vorbitorul a arătat că pentru prima dată în legislația noastră s-au reglementat și problemele privind formarea, planificarea și destinația beneficiilor în unitățile din cooperația agricolă, meșteșugărească și de consum, prevăzîndu-se obligația acestora de a-și organiza activitatea pe criterii economice, de înaltă eficiență. în condițiile proprietății cooperatiste.Referindu-se Ia efectele pozitive ale aplicării legii supuse dezbaterii, deputatul a precizat că in economia județului Covasna la nivelul anului 1979 fondurile proprii ale unităților cresc de 5 ori față de nivelul pe care l-ar fi avut după reglementările anterioare.Prin semnificația sa economică și politică, legea adoptată va mobiliza noi resurse șl forțe creatoare ale oamenilor muncii, reliefind puternic dimensiunea resurselor materiale si umane de care dispune națiunea, care pune la baza politicii interne și externe principiile muncii și construcției pașnice, respectarea independentei și libertății in făurirea destinului, spune NU escaladării cursei înarmărilor, asigurind astfel intărirea potențialului de apărare a integrității și suveranității patriei și păstrarea cuceririlor revoluționare împotriva oricărui pericol.Iată, de ce. exprimîndu-mi acordul la această politică a statului nostru, la activitatea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in numele alegătorilor, al tuturor locuitorilor din județul Covasna. români și maghiari, mă angajez. în fața Marii Adunări Naționale, ca să muncim cu dăruire și pasiune pentru îndeplinirea prevederilor legii pe care o dezbatem și voi vota cu toată convingerea.Acest nou și important act normativ privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor unităților economice, a arătat in cuvîntul său deputata Raveica Sân- 
duleOC asemenea altora care au fost adoptate în ultimii anir demonstrează statornica preocupare a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru continua perfecționare a organizării și conducerii științifice a activității economice și sociale.Constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, din beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan și din beneficiile peste plan, acordarea integrală a fondului cu condiția îndeplinirii producției nete planificate și a producției fizice contractate este de natură să cointereseze direct personalul muncitor în realizarea de beneficii cit mai mari.

De asemenea, repartizarea unei părți a beneficiului pentru construirea de locuințe, grădinițe, creșe și alte investiții cu caracter social, precum și pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea creșelor, grădinițelor și alte destinații legale va conduc^ Ia creșterea gradului de cointeresare" a personalului muncitor in realizarea și depășirea beneficiilor, va intân stabilitatea oamenilor muncii în întreprinderi. îmi exprim deplinul acord cu conținutul proiectului de lege. •Folosesc atest prilej pentru a-ml exprima satisfacția față de profundul umanism al hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea pensiilor pentru marii mutilați și invalizii de război.în noul context, cind participarea democratică a oamenilor muncii la conducerea activității economico-so- ciale se accentuează — a spus deputatul Anton Peleanu - cresta răspunderea concretă a fiecărui colectiv. a fiecărui om al muncii pentru gestionarea judicioasă a resurselor pe care societatea le pune la dispoziție.Deosebit de importante sînt prevederile proiectului legii referitoare la obligația organelor de conducere colectivă ale unităților de a prezenta adunărilor generale ale oamenilor muncii analiza periodică a realizării prevederilor bugetelor de venituri și cheltuieli, a modului de constituire a resurselor financiare necesare atit dezvoltării generale a societății, cit și rezolvării unor probleme sociale ale personalului muncitor, stimulării și cointeresării oamenilor muncii in gospodărirea mijloacelor materiale și bănești. Ca unul care imi desfășor activitatea intr-un puternic colectiv muncitoresc, la Automecanica — Mediaș, îmi îngădui să evidențiez necesitatea ca ministerele tutelare și centralele să aibă un rol mai activ în analiza, cunoașterea și aprofundarea elementelor componente ale costurilor de producție. in stabilirea sarcinilor de reducere a cheltuielilor materiale șl a celor cu munca vie. inlăturîndu-se cu totul orice apreciere și evaluare subiectivă. orice urmă de formalism în activitatea de planificare.în numele oamenilor muncii din circumscripția electorală pe care o reprezint — români, germani, maghiari — care muncesc și trăiesc înfrățiți pe aceste meleaguri, exprim adeziunea totală față de prevederile acestei noi legi și. totodată, hotărirea de a acționa in așa fel pentru ca activitatea și contribuția noastră la prosperitatea scumpei noastre patrii să fie mereu mai mare.Proiectul de lege privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor — a spus deputatul 
Richard Winter - constitui, unul din importantele instrumente de transpunere în viață a perfecționărilor hotărîte, la inițiativa tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. de Plenara C.C. al P.C.R. din martie anul curent, și care se situează, de fapt, pe linia continuității de idei și de preocupări constante ale partidului și statului nostru pentru perfecționarea conducerii, organizării șl planificării economiei naționale.O problemă vitală pentru economia noastră, care are resurse primare limitate. o constituie trial buna valo" rificare a materiilor prune, materialelor. combustibililor și energiei, a- tragerea in circuitul economic a tuturor materialelor secundare. Deși s-au făcut progrese însemnate în a- cest domeniu, sintem incă departe de a fi epuizat această uriașă rezervă a economiei noastre.După ce a prezentat măsurile stabilite in ultimul timp pentru intensificarea activității de colectare și revalorificare a materiilor prime și materialelor secundare, vorbitorul a spus :Proiectul de lege supus dezbaterii Marii Adunări Naționale reliefează necesitatea ca fiecare întreprindere să acționeze pentru sporirea beneficiilor prin obținerea unei producții maxime pe seama folosirii cit mai complete a capacităților și suprafețelor de producție. Această precizare este mai mult decît binevenită, deoarece pe ansamblul industriei capacitățile de producție sînt încărcate numai in proporție de 88—89 la sută, față de 91—92 la sută cît este sarcir na stabilită. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va acționa și mai intens, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, celelalte ministere și centrale pentru a asigura o rnai bună încărcare a unor capacități de producție;, vom finaliza acțiunea de redistribuire și punere in producție a mașinilor și utilajelor care au mai rămas nefolosite și a căror amortizare grevează inutil asupra beneficiilor întreprinderilor deținătoare, privind totodată economia de o serie de mijloace fixe care ar putea da producție suplimentară.Toți lucrătorii din sistemul aprovizionării tehnico-materiale. a arătat in încheiere -vorbitorul, vor depune eforturi sporite pentru îndeplinirea sarcinilor de continuă creștere a eficienței economice, pentru desfășurarea unei aprovizionări raționale și ritmice, gospodărirea judicioasă a resurselor materiale și îndeosebi a combustibililor și energiei, a fondurilor fixe.Am mandatul puternicului detașament ăl clasei muncitoare din județul Caraș-Severin — a spus deputatul 
Nicolae Tănase - de a face cu_ noscut înaltului forum legislativ, tovarășului secretar general al partidului. că măsurile stabilite pentru continua perfecționare a mecanismului economic, inclusiv proiectul legii in discuție au fost primite cu larg interes și deplină aprobare.de către toți oamenii muncii. înțelegem și a- preciem că noile reglementări sînt menite să asigure un cadru juridic adecvat, perfecționat și unitar, care să stimuleze creșterea răspunderii și interesului colectivelor de oameni ai muncii pentru folosirea cu eficientă sporită a resurselor materiale și financiare, a tuturor mijloacelor Încredințate de societate.în sensul cerințelor care decurg din prevederile proiectului de lege, subliniez ca o necesitate de prim ordin asigurarea unei mai strinse conlucrări intre ministere, centrale și unitățile productive în stabilirea indicatorilor de plan, ținindu-se seama in mai mare măsură de condițiile concrete ale unităților, urmă- rindu-se eliminarea unor practici nestimulatorii. exprimate in cazul întreprinderii de construcții metalice Bocșa, unde muncesc ca electrician, de neasigurarea balanței de metal în cantitatea, calitatea la termenele prevăzute. Asigur înaltul forum legislativ — a încheiat vorbitorul — că vom face totul pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin în direcția perfecționării mecanismului economic, a eficienței întregii noastre activități.
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„Vă mulțumim cu profundă recunoștință 
pentru grija ce n purtati celur ce au luptat 

cu spirit de sacrificiu pentru 
apărarea patriei"

Scrisori și telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de veterani de război tare 

beneficiază de recentele măsuri privind majorarea pensiilor

Primire la C. C. al P. C. R.

Măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. referitoare la majorarea pensiilor pentru marii mutilați de război și invalizii de război de gradul I, precum și a indemnizațiilor pentru însoțitorii acestora, au fost primite cu bucurie și satisfacție de întregul nostru popor. Ele ilustrează preocuparea partidului și statului, nostru, grija societății noastre, a întregului popor față de cei care in războiul antifascist, pentru eliberarea patriei noastre și infringerea deplină a Germaniei hitleriste n-au precupețit nimic, făciridu-și datoria față de patrie și popor. Exprimind recunoștința profundă pentru măsurile adoptate, numeroși beneficiari ai acestui act umanitar, au adresat secretarului general al partidului.. președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, emoționante scrisori și telegrame demulțumire.Veteranii din războiul antifascist, asemenea întregului nostru popor— se spune in telegrama adresată de general de armată Ion Tutoveanu, președintele Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul anti-ascist — au primit cu nespusă bucu- țe și profundă recunoștință recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea pensiilor pentru marii mutilați de război și invalizii de război de gradul I, precum și a indemnizațiilor pentru însoțitorii acestora.In această hotărire noi vedem încă o nouă și elocventă dovadă a grijii și prețuirii pe care gloriosul nostru partid comunist, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu— cel mai iubit fiu al poporului român, conducător revoluționar încercat al partidului și statului nostru, eminentă personalitate a lumii contemporane — le acordați celor din contingentele înaintașe care, în momentele de cumpănă ale istoriei naționale. au dovedit bărbăție și eroism, neprecupețindu-și singele în lupta pentru apărarea patriei.Folosim și această ocazie pentru a vă asigura de stima, considerația și atașamentul nostru fierbinte, de aleasa noastră gratitudine pentru tot ceea ce faceți spre binele și fericirea națiunii române, spre făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, a păcii șl conlucrării rodnice între popoare.Cu aceste ginduri și simțăminte — încheie telegrama — vă raportam, tovarășe comandant suprem, că noi. veteranii din războiul antifascist, atit timp cit ne va bate inima în piepturi, ne vom strădui ca. alături de întregul nostru popor, să ne aducem pe mai departe contribuția deplină la propășirea patriei, la străjuirea cuceririlor revoluționare, a independentei și suveranității României socialiste.In telegrama adresată, de Mihai Tăchici. invalid de război gradul I, se exprimă profunda bucurie Și satisfacție pentru noile măsuri adoptate de conducerea partidului. Acum, cind am primit această veste — se spune in telegramă — ni se umple inima de bucurie, mie și colegilor mei. Pentru acest ajutor substanțial pe care ni-l dați prin mărirea pensiilor ne exprimăm deplina mulțumire și recunoștință. Să trăiți muiți ani ' Țiciți 1Am luat cunoștință cu nețărmurita Bucurie de lucrările Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua de 19 decembrie 1978 — se spune în telegrama adresată de Vasile Ța- nase din București. Ca mare mutilat din cel de-al doilea război mondial, apreciez în mod deosebit grija partidului. a dumneavoastră personal pentru ridicarea nivelului nostru de viață. Vă rog să primiți dumneavoastră, precum si întregul Comitet Central al partidului, cele mai calde mulțumiri. exprimate din toată inima, din toată ființa mea. pentru majorarea substanțială a pensiilor marilor mutilați și invalizilor de gradul I din cel de-al doilea război mondial.In telegramă se subliniază _ că, de la terminarea războiului si Pină azi. niciodată pensiile acestor categorii de oameni nu au fost majorate atit de substanțial.Pentru aceasta vă mulțumim inca o dată din suflet dumneavoastră personal si întregului Comitet Central. adresindu-vă totodată urarea : „Să ne trăiți ani multi tovarășe Nicolae Ceaușescu. spre binele țării și al poporului nostru i“.Munca de zi cu zi a poporului nostru este încununată de noi și noi succese in toate sectoarele de activitate. datorită înțeleptei dumneavoastră conduceri a poporului nostru, se arată in scrisoarea semnată de lt. col (r) Corbuleanu Constantin din București.Grija pe care o purtați tuturor s-a văzut concret prin hotărirea de majorare a pensiilor pentru invalizii de război. Acești luptători, care la timpul lor și-au apărat pămintul strămoșesc cu dragoste și hotărire, vă aduc astăzi respectuoase mulțumiri. Cu toții, intr-un glas și din toată inima, vă spunem : Să ne trăiți ani muiți pentru a putea realiza marele dumneavoastră țel pentru care luptați neîncetat : Pacea in întreaga lume !Am citit cu adincă emoție și cu vie satisfacție decretul privind majorarea pensiilor unor invalizi de război, se spune in scrisoarea pensionarului Vitcâ Nicolae din București. Se vede astfel grija partidului nostru și a conducătorului său. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a- ceastă categorie de pensionari care s-au jertfit pe cimpul de luptă, pentru o viață mai bună, pentru fericirea poporului, pentru libertate.Mulțumesc partidului pentru grija ce ne-o poartă, deoarece venitul meu bănesc se va majora cu circa 700 lei, ceea ce îmi vă îmbunătăți traiul meu și al familiei mele.Aflind de mărirea pensiei șl a indemnizației de însoțitor comunicată prin radio și presă, aducem cuvinte de mulțumire partidului pentru grija ce ne-o poartă, spune în scrisoarea lui Ciocianul Alexandru din București. invalid de război de gradul I.Această mărire ne permite să avem un trai mai bun și mai fericit.Sub conducerea dumneavoastră plină de înțelepciune s-a hotărit mărirea pensiilor marilor mutilați și invalizilor de război.Vă rog să primiți pe această cale recunoștința si gratitudinea ce v-o port din inimă, scrie col. (r) Constantin Donoaica, din București, invalid de război gradul I de invaliditate.

Apreciez din toată inima — se spune în telegrama lui Marin Ștefan, din București, invalid de răboi gradul I — că această măsură a adus o mare Îmbunătățire nivelului nostru de trai prin grija permanentă a conducerii de partid și Îndeosebi a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai om dintre oameni,- care se îngrijește de fiii țării care au adus jertfe pentru apărarea patriei noastre dragi.Am ascultat la radio hotărîrea recentă a conducerii partidului si statului nostru cu privire la majorarea pensiilor unor invalizi și accidentați de război, scrie Ștefan Rusu. invalid de i război din comuna Cricău. județul Alba. Și eu, mare mutilat al ultimului război mondial, mă număr printre cei care beneficiază de prevederile acestei măsuri de adincă omenie. Mi-am pierdut complet vederea în ziua de 25 octombrie 1944, luptînd pentru eliberarea de sub cotropirea fiarei fasciste a ultimului petec din pămintul patriei, aflat atunci încă sub ocupație, orașul Cărei. L-am rugat pe un vecin, rudă cu mine, să vă scrie că eu cu ochii minții si ai inimii văd in această hotărire grija dintotdeauna a patriei pentru fiii săi. recunoștința pentru cei care au cunoscut si au îndurat o viată ororile războiului.Vă mulțumesc din cugetul cel mai adînc dumneavoastră, drag și stimat conducător, pentru că cei ca mine sînt feriți de grija zilei de mîine.Ca unul care a cunoscut și a suferit de pe urma înfruntării armelor, vă mulțumesc că luptați cu toată energia pentru ca războiul să dispară din viata popoarelor, pentru că vă gindiți, ca orice părinte, în primul rind la plinea și bunăstarea oamenilor. gind firesc si înțelept.Vă mulțumesc că ocrotit! pacea și tihna națiunii si nu lăsati ca veniturile ei să se cheltuie pe arme mai mult decit trebuie.întrucit ne aflăm în prag de An nou vă transmit împreună cu aceste sincere mulțumiri cele mai calde urări de sănătate, ani lungi de viață în fericire și bucurie, multă puT&re de muncă spre binele patriei și poporului. Să ne trăiți intru muiți ani !Consiliul Central al Asociației nevăzătorilor din Republica Socialistă România — se arată intr-o altă telegramă — iși exprimă deplina satisfacție față de aceste măsuri ce ilustrează preocuparea permanentă a partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, cel mai iubit fiu al poporului nostru, față de cei care, în condițiile luptei împotriva fascismului. pentru apărarea și cucerirea independenței și suveranității patriei, n-au precupețit nimic, făcindu-și datoria față de patrie și popor.în același timp, sîntem pe deplin de acord cu tot ceea ce întreprindeți ca eminent conducător și gînditor revoluționar. ca mare om politic al epocii contemporane, de al cărui nume se leagă toate marile transformări in făurirea unei lumi noi pe pămintul României și ne angajăm să depunem eforturi sporite pentru aplicarea in viată a orientărilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor dumneavoastră, pentru propășirea patriei noastre, a bunăstării poporului, pe linia construirii șocietății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului in patria noastră.Am simțit întotdeauna in inimă înțeleaptă dumneavoastră politică de a apăra cu sfințenie libertatea și independența națională, pentru care eu, ca și alții, am. pierdut o parte din corpul meu pe cimpul de luptă — se spune în telegrama pensionarului Mihai Popescu din Craiova.Ca unul care am cunoscut din plin urmările grave ale războiului, apreciez. in mod deosebit politica dumneavoastră înțeleaptă in toate domeniile vieții interne și internaționale.Pentru fericirea patriei și poporului. primiți, vă rugăm, dumneavoastră și familia, din partea mea și a soției mele, urările noastre de multă sănătate și ,.La muiți ani !“.Bogdan Victor, invalid de gradul I din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, scrie : Aceste măsuri privind majorarea pensiilor noastre oglindesc incă o dată grija pe care o poartă partidul și statul nostru, personal dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de ridicarea continuă a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, față de noi cei care ne-am vărsat singele pe cimpul de luptă pentru eliberarea României de sub dominația fasciștă.Ca pensionar de gradul I. fost luptător pe frontul de Vest, mă alătur tuturor oamenilor muncii din țara noastră și imi exprim intreaga adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. față de contribuția pe care o a- duceti dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la făurirea păcii în lume, pentru ca în viitor să nu mai aibă de suferit nimeni ororile unui nou război.N-am cuvinte prin care să-mi exprim nespusa bucurie de care am fost cuprins cind am aflat vestea că nouă, celor care am avut mult de suferit de pe urma războiuluf. ni se majorează pensia incepind cu 1 ianuarie 1979, spune in telegrama sa Purcel iile din comuna Scărișoara, județul Alba.Această măsură, luată de conducerea partidului și statului nostru, de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, dovedește încă o dată grija și prețuirea pe care patria o acordă celor care ne-am 

jertfit pe cimpul de luptă pentru a elibera pămintul scump al strămoșilor noștri de sub cotropirea hitleristă.Sint fiu de moț. Trăiesc împreună cu familia mea in comuna Scărișoara, bucurîndu-mă de stima și respectul tuturora, pentru că fiii Munților Apuseni își prețuiesc eroii și iubesc patria ca lumina ochilor.Sint mindru că în fruntea României de astăzi se găsește un bărbat atit de vrednic și înțelept, care, asemenea marilor voievozi ai neamului, apără cu vitejie independența și suveranitatea țării, conducind poporul pe drumul bunăstării și fericirii.Cu profundă satisfacție și sentimente de mulțumire am aflat de la radio despre noul act de omenie, pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. l-ați inițiat privind sporirea pensiilor invalizilor și accidentaților de război, spune Ghib Lazăr din comuna Pianul, județul Alba.în crîncenele lupte pe care le-am purtat pentru eliberarea Ardealului de Nord de sub ocupația horthystă, in luna octombrie 1944, un obuz- mi-a retezat ambele picioare. întors in patrie in sinul familiei și primind un sprijin prețios din partea statului nu m-am descurajat de starea in care mă aflam. Datorită condițiilor create de orinduirea socialistă, cei trei copii ăi rhei au putut învăța carte, fiind oameni cu pregătire, desfășurindu-și activitatea în unități economice socia- lîste.Țin și cu acest prilej să vă mulțumesc din toată inima, stimate conducător, pentru tot ce faceți pentru poporul nostru, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, pentru care muiți dintre noi ne-am vărsat singele pentru ca ea să devină liberă și independentă.Din 1945, în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, cind am devenit mare mutilat de război — se arată in telegrama adresată de Marin Gh. Moraru din Craiova — suferințele mi-au fost mari, in permanență fiind nevoie să fiu îngrijit de o altă persoană. Am simțit durerile grave ale războiului și de aceea, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă înțeleg pe deplin eforturile pe care le faceți pentru pace. Hotărîrea recentă de a se majora alocația de stat pentru copii prin reducerea cheltuielilor militare este ceea ce cred că își doresc toate popoarele și toți copii din lume și de aceea o aprobăm din toată- inima.Pensia mea de mare mutilat de război a cunoscut mai multe majorări, iar la 1 ianuarie 1979 va fi din nou majorată cu 704 lei. fiind cea mai substanțială creștere de pină in prezent, fapt pentru care vă mulțumesc din inimă și vă doresc multă sănătate și putere de muncă, dumneavoastră și familiei, pentru tot ceea ce faceți spre binele poporului român, pentru pace.Noua majorare a pensiilor unor invalizi și accidentați de război constituie incă o mărturie a politicii profund umanitare, promovată cu consecvență de partidul și statul nostru, de dumneavoastră personal, fiind în același timp un stimulent puternic pentru cetățenii care, in războiul antifascist, au dat dovadă de abnegație și sacrificiu pentru eliberarea patriei noastre.Pe deplin atașați politicii partidului și statului nostru, al cărei neobosit promotor sinteți dumneavoastră, tovarășe secretar general, invalizii nevăzători membri ai filialei noastre se angajează să-și aducă modesta contribuție la măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și pășirii patriei noastre pe drumul comunismului — se arată in telegrama adresată de filiala teritorială București a Asociației nevăzătorilor.în bătălia purtată pe pămintul Cehoslovaciei in Munții Tatra Mare o schijă vrăjmașă mi-a provocat orbirea ambilor ochi — arată in telegrama sa Nistor Sava din Aiud. Pină in prezent am beneficiat de o pensie de 896 Iei și 300 lei pentru îngrijire. De la 1 ianuarie 1979 voi primi in total suma de 1 900 lei, fapt pentru care îmi exprim adinca mulțumire față de conducerea partidului și statului nostru, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce ne-o purtați celor care ne-am sacrificat pentru scumpa noastră patrie.Sint invalid de gradul I din 17 februarie 1945, cind in luptele din Munții Tatra — Cehoslovacia, p ploaie de proiectile de brand germane m-au îngropat de viu in pămint, se spune în scrisoarea semnată de Dinculeasa Ion din Craiova. Suferințele mele Și ale familiei au fost insă ușurate de grija permanentă pe care dumneavoastră o purtați poporului român, de eforturile pe care le faceți pentru ca pacea să domnească între popoare. Noi, cei care am rămas invalizi in urma războiului, le înțelegem cel mai mult și de aceea le apreciem in mod deosebit. Dorim ca copiii, nepoții noștri, ca și generațiile viitoare să nu mai cunoască relele războiului ; și aceasta este posibil dacă toate statele lumii iși vor intensifica lupta pentru destindere și înțelegere între popoare, pentru reducerea cheltuielilor militare și creșterea nivelului de trai al popoarelor respective, așa cum dumneavoastră ați promovat cu consecvență prin politica României socialiste.începind cu 1 ianuarie 1979 pensia mea se va majora cu 510 lei. adică .va fi de 1950 lei, satisfăcindu-mi cerințele.Pentru întreaga' grijă pe care o purtați tuturor categoriilor de oameni din Republica Socialistă România, ca și pentru activitatea neobosită pentru pace și ințelegere intre popoare, vă doresc din inimă dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. și •tovarășei Elena Ceaușescu multă sănătate și putere de muncă.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu plăcere mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi-1 trimită cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malta.Adresez Excelenței Voastre, din partea poporului maltez și a mea personal, mulțumiri și cele mai bune urări de fericire personală și un viitor prosper pentru poporul Republicii Socialiste România.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Conferință de presă la Ambasada R. D. GermaneCu prilejul apropiatei sărbătoriri a 60 de ani de la întemeierea Partidului Comunist din Germania, la Ambasada R. D. Germane din București a avut Ioc o conferință de presă.Au luat parte redactori de la ziarele centrale. Radioteleviziune și Agerpres.Despre întemeierea P.C. din Germania — cotitură de seamă in istoria Germaniei si a mișcării muncitorești germane — a vorbit ambasa-
tv
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8,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Cei șapte frați Cervl"
11,40 Corespondenții județeni transmit...
11.55 Telex
12.05 închiderea programului
17,00 Telex
17,05 Emisiune in limba germană
19,00 Rezultatele tragerii loto
19,05 învățămint — educație. Școli si 

profesii. Constructori de... con
strucții

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 „Democrația socialistă tn acțiune"

PLOIEȘTI 

Producție fizică 
peste prevederiColectivul întreprinderii de stofe „Dorobanțul" din Ploiești va realiza in acest an peste prevederi țesături și fire din care se pot confecționa aproape 50 000 de costume bărbătești. în 1978 fiind introduse în fabricație 340 de modele noi, desene și poziții coloristice. în atelierul de creație al unității sint pregătite noutățile din primăvara și vara lui ’79 : stofe cu fond stropit, estompat. în combinație cu dungi discrete, țesături in contrast de culori, cu fire în legătură. (Constantin Căprarul.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 16 ; 20 ; (sala Ate
lier) : Trei pe o bancă — 19.
• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul. Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : PAUL STRAUSS 
(Belgia) — 20.
• Opera Română : Cneazul
Igor — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
La lilieci — 19,30 ; (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Timon din Atena — 19,30 ; 
(sala Studio) : Jocul — 19.
a Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19,30 ; (sala Majestic) : Dragoste 
periculoasă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere —- 19,30 : (sala Vic
toria),: Omul care aduce risul
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Cîntece de tinerețe 
fără bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.

cinema 

dorul R. D. Germane, dr. Siegfried Bock.Obiectivele ne care și le-a propus P,C. din Germania in ziua întemeierii sale si care au fost formulate în programul său — a arătat vorbitorul — au devenit o realitate socială în R- D. Germană datorită activității unor generații întregi de luptători revoluționari, luptei neobosite a partidului comuniștilor germani pentru interesele clasei muncitoare, pentru ridicarea unei patrii socialiste a oamenilor muncii.
20.15 Film artistic : „Gemenele din 

Kyoto**.

• Lanțul amintirilor î SALA PA
LATULUI — 19,30.
• Totul pentru fotbal : SCALA — 
15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 15.45; 
18; 20,15, FAVORIT — 15,45; 18;
20.15.
• Insulă în derivă : PATRIA — 
15 ; 17,30 ; 20, FESTIVAL — 15,45 ; 
18 : 20.15.
• La noi era liniște : VICTORIA
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Optimiștii : LUCEAFĂRUL —
15.15 ; 17.45 ; 20, BUCUREȘTI —
15.45 ; 18 : 20.15.
• Talismanul : TIMPURI NOI — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Din nou împreună : CENTRAL
— 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA —
15,45; 18: 20,15, TOMIS — 15,45; 
18,15; 20,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
15 ; 16.45 ; Jucăria — 18,15 ; 20,15 : 
DOINA.
• Ecaterina Teodoroiu î EXCEL
SIOR — 15,45; 18,15; 20,30. MELO
DIA — 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
— 15,45; 18; 20,15.
• Cascadorii : FEROVIAR —- 15 ;
17.30 ; 20, MODERN — 15 ;
17.30 : 20.
• Hop !... și apare maimuța : 
CINEMA STUDIO — 14; 16; 18; 20.
• M-ați confundat ! : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20.
• Acel blestemat tren blindat * *. 
EFORIE — 15 ; 17,30 ; 20, BUZEȘTI
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 18 ; 20.
• Aurul lui Mackenna : DACIA
— 15 ; 17,30 ; 20, ARTA — 15 : 18,30.
• Verii — 11,45 ; 14 ; Anotimpuri
— 16,15 ; Femeiuștile — 18,30 ; 20,30: 
CINEMATECA.
• Acțiunea „Arsenal** : GIULEȘTI
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul fantomă : BUCEGI —• 
15 ; 17,30 ; 20, FERENTARI — 15 ;
17 ; 19,30.
• Fetițo, vrei să joci în film ? : 
PACEA — 15 ; 17,30 ; 20.
• Jezebel t COTROCENI — 15 ;
18.30 ; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
FLOREASCA — 15 ; 17.30 ; 20.
• Albinele sălbatice : VOLGA — 
15 ; 17.30 ; 20, MIORIȚA — 15.30 J
17.45 : 20,15.
• Fiara : POPULAR — 16 ; 18 ; 20.
• înainte de tăcere : MUNCA —
15.45 ; 18 ; 20.
• Dueliștii : GLORIA — 15.45 : 18 ;
20.15. AURORA — 15.30 : 18 : 20.
• Toți sau nici unul : VIITORUL
— 15 ; 17.30 : 20.
• Dacii : COSMOS — 15.30 : 18 :
20.15.
• Animalul : FLACARA — 15.45 :
18 ; 20.15.
• Circiuma de pe strada Piat-
nițkaia : PROGRESUL — 16 :
18 ; 20.

21.40 Mi-e țara frumoasă. Program de 
cîntece patriotice

21.55 Meridiane culturale
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2

17,00 Selecțiuni din Albumul duminical
17.50 Blocnotes — informații utilitare
18.10 Dicționar cinematografic : Toto 
19,00 Mari ansambluri folclorice
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20.10 Capodopere și mari interpret!
21,00 Telex
21.05 Consultații juridice
21.25 Publicitate
21.30 Muzica în imagini
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de SS, 

24 și 25 decembrie. In țară : Vreme în
chisă cu cerul mai mult acoperit. Pre
cipitații slabe, mai ales sub formă de 
ninsoare în Moldova și atit sub formă 
de ninsoare cit și de burniță șl ploaie 
în celelalte regiuni. Vint slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între minus 5 șl plus 5 
grade, local .mai ridicate în sudul și 
vestul țării. Frecvent; se va produce 
ceață, iar izolat polei. In București : 
Vreme închisă cu cerul mai mult 
acoperit. Precipitații .slabe. Vint în ge
neral slab. Ceață dimineața și seara. 
Temperatura ușor variabilă.

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

Meciuri ale reprezentativelor 
de baschet și de handbalîn sala sporturilor din Brașov s-a disputat joi seară cea de-a doua în- tilnire amicală dintre reprezentativele masculine de baschet ale Româ-

★în turned! internațional masculin de handbal de la Schwerin, Ungaria a învins cu 21—20 (12—7) echipa Suediei, R.D. Germană a întrecut
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Vineri și simbătă se vor desfășura in împrejurimile stațiunii de sporturi Poiana Brașov întrecerile competiției de schi fond pentru „Cupa 30 Decembrie". La întreceri și-au anunțat participarea cei mai valoroși schiori din țară.• în ziua a patra a turneului internațional de tenis pentru juniori de la Miami Beach (Florida) au fost programate optimile de finală ide probei de simplu masculin. Citeva rezultate : Buehning — Claudio Panatta 6—1, 6—4 ; Schalk van der Nerwe — Florin Segărceanu 6—3,5— -7, 6—4.• Au continuat meciurile turneului internațional de tenis de la Sydney. în proba de simplu feminin. Lea Antonopolis (S.U.A.) a învins-o cu 7—5, 6—2 pe Florența Mihai (România). Alte rezultate : Ekblom — (Suedia) — Norton (S.U.A.) 6—2,6— 4 ; Tomanova (Cehoslovacia) — Stratton (S.U.A.) 6—2, 6—2.© In meci retur contind pentru optimile de finală ale „Cupei cupelor" la handbal masculin echipa vest-germană S.V. Hiittenberg a învins cu scorul de 31—19 (17—8) formația olandeză Blauwit Beek. După cum s-a mai anunțat, în sferturile de finală, echipa S.V. Hiittenberg va intilni formația H.C. Minaur din Baia Mare.• Peste 40 000 de spectatori au asistat la Bangkok la încheierea

Puternică afirmare a rolului clasei muncitoare
(Urmare din pag. I)pentru transformarea acumulărilor cantitative din economie intr-o calitate nouă, superioară, organizațiile de partid trebuie să mobilizeze colectivele de oameni ai muncii pentru punerea stăruitoare in valoare a posibilităților de creștere mai susținută a productivității muncii, pentru gospodărirea cu maximă exigență a tuturor resurselor de materii prime și materiale, a energiei și combustibilului, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, spre a asigura sporirea mai accentuată a venitului national — suportul trainic al dezvoltării economice și sociale a țării.Ne-am convins, în anii construcției socialiste, că tot ceea ce înfăptuim, progresele înregistrate în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, in creșterea eficienței economice, a venitului național slujesc omului, creșterii bunăstării sale. Ilustrînd preocuparea partidului și statului nostru pentru înfăptuirea neabătută a programului de creștere a nivelului de trai, plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și-a înscris pe agenda sa analiza unei probleme de larg interes social — extinderea aplicării reducerii săptăminii de lucru în 1979, urmind ca in anul viitor 55—60 la sută din personalul muncitor din economie să beneficieze de această măsură, iar pină în 1980 să se treacă, în intreaga economie, la săptămîna de lucru de 46 de ore. Tot în anul viitor se va trece la aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuțiilor. Sînt măsuri care mobilizează puternic pe toți oa

Tovarășul Vlrgll Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Institutului de istorie a Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul David Elazar, membru al C.C. al P.C.B.. directorul institutului. La primire a participat tovarășul Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.Delegația bulgară s-a aflat în vizită in țara noastră la invitația In
Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a primit, joi, delegația agricolă din Republica Populară Mongolă, condusă de B. Badamjav, adjunct al ministrului agriculturii, care a făcut o vizită in tara noastră.în cadrul convorbirii au fost discutate probleme privind cooperarea dintre cele două ministere.

CronicaMinistrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, a invitat la un concert, care a avut loc joi seara la Ateneul Român. pe membrii corpului diplomatic din București.Concertul, al cărui program a cuprins lucrări de muzică românească și universală, a fost susținut de Orchestra de cameră București, avind ca dirijor și solist pe violonistul Ion Voicu, artist al poporului.
★Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a Zilei Armatei populare iugoslave. generalul-colonel Ion Coman. ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare generalului de armată Nikola Liubicici. secretar federal pentru apărarea națională al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
★Joi după-amiază, la Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 37-a aniversări a Zilei Armatei populare iugoslave, Ia care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au luat parte Trifun Nicolici. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia in tara noastră, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ralul-locotenent Ion Șuța, care a rostit o alocuțiune.Despre însemnătatea evenimentului aniversat a vorbit colonelul Sta- 

niei și Ungariei. Partida s-a încheiat cu scorul de 93—67 (41—34) în favoarea sportivilor români.*cu 34—25 (22—14) echipa secundă a R.D. Germane, iar selecționatele României și Poloniei au terminat la egalitate : 17—17 (10—9).
celei de-a 8-a ediții a Jocurilor sportive asiatice, la care au participat 3 000 sportivi și sportive reprezen- tind 25 de țări.în clasamentul final pe medalii primul loc a revenit Japoniei (70 medalii de aur, 60 de argint și 47 de bronz), urmată de R.P. Chineză (51 de aur, 53 de argint, 48 de bronz). Ediția viitoare a Jocurilor sportive asiatice va avea loc in 1982 la New Delhi (India).• în meci retur contind pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei feminin, la Narbonne echipa poloneză Start din Lodz a învins cu 3—0 (15—3, 15—7, 15—11) echipa franceză P.T.T. Montpellier.• După desfășurarea concursurilor de schi de la Val d’Isere (Franța), in „Cupa mondială" (feminin) pe primul loc în clasament se află Marie Therese Nadig (Elveția) cu 78 puncte. urmată de Anne Marie Moser (Austria) — 75 puncte și Hanni Wenzel (Liechtenstein) — 60 puncte. Cunoscuta campioană vest-germană Evi Mittermaier ocupă locul 8 cu 22 puncte.• La Sydney s-a disputat un nou meci de tenis între echipa Australiei și o selecționată internațională. Te- nismanii australieni au obtinut victoria cu 3—1. în ultima partidă, Roche l-a intrecut cu 7—6. 7—6 pe Ashe (S.U.A.).

menii muncii de a nu precupeți nici un efort, de a face totul pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice. Așa cum s-a subliniat la plenară, numai realizînd integral sarcinile de plan la toți indicatorii, deopotrivă la producția fizică și producția netă, la ceilalți indicatori calitativi, de eficiență, numai promo- vind larg in producție progresul tehnic, cuceririle științei, rezultatele cercetării, vom putea asigura dezvoltarea economiei intr-un ritm mai rapid, vor putea fi înfăptuite întocmai măsurile de creștere a nivelului de trai stabilite de partid.Și de această dată, plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a acordat o atenție deosebită perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor de conducere colectivă, Îmbunătățirii, pe mai departe, a conducerii societății, adincirii democrației socialiste, creșterii, în acest cadru, a rolului clasei muncitoare în toate organismele de conducere colectivă, a afirmării tot mai puternice a rolului ei in conducerea propriilor sectoare de activitate. în acest sens, s-au făcut propuneri concrete cu privire Ia măsurile necesare pentru perfecționarea continuă a activității, asigurind ca organele de conducere colectivă, Consiliul Național să-și îndeplinească tot mai bine sarcinile și răspunderile ce le au în organizarea și desfășurarea în condiții cit mai bune a activității noastre economico- sociale, să aibă, alături de celelalte organisme pe plan național, o contribuție tot mai importantă in sistemul democrației noastre socialiste, in concordanță cu rolul clasei muncitoare, al oamenilor muncii în societatea 

stitutului de studii istorice șl social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R. Cu acest prilej a fost semnat un protocol care prevede dezvoltarea in continuare a relațiilor de colaborare între cele două institute, creșterea contribuției acestora la cunoașterea trecutului de luptă pentru libertatea și independenta celor două popoare.Oaspeții bulgari au avut convorbiri la Comitetul județean Argeș al P.C.R. și au vizitat obiective industriale și istorice din București, Pitești și Curtea de Argeș.
La primire au participat Constantin Glăvan, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, și Constantin Iftode. vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.

★După-amiază. delegația mongolă a părăsit Capitala. (Agerpres)
zileinimir Milosevic, atașatul militar, aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la București.Participant» la festivitate au vizionat apoi o fotoexpozitie si filme in- fățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor iugoslavi.Cu aceeași ocazie, atașatul militar, aero și naval al R.S.F. Iugoslavia s-a întilnit cu cadre, și elevi din Școala militară de ofițeri activi de aviație „Aurel Vlaicu". *Cu prilejul aniversării Zilei Forțelor Armate ale Republicii . Socialiste Vietnam, generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare generalului de armata Vo Nguyen Giap, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste Vietnam.*prilej, Tran Republicii Republica întilniț cu Thuan, Socialiste Socialistă cadre de de ofițeriinCu același ambasadorul Vietnam România, s-a elevi din Școala militară ______activi de artilerie antiaeriană și ra- diolocație „Leontin Sălăjan". cărora le-a vorbit despre însemnătatea evenimentului aniversat. Participanții la întîlnire au vizionat apoi o fotoexpozitie și filme înfățișind aspecte din viața și activitatea militarilor vietna-, mezi. (Agerpres)

FOTBAL:
R.F. Germania - Olanda

3-1
Italia - Spania 1-0Peste 70 000 de spectatori au urmărit la Diisseldorf meciul internațional amical de fotbal dintre echipele R.F. Germania și Olandei. Fotbaliștii vest-germani au obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—0) prin punctele marcate de Rummenigge (32’), Fischer (57’) și Bonhof (84’). Pentru oaspeți a înscris Ling (62’).Pe stadionul olimpic din Roma s-a disputat ieri meciul amical de fotbal dintre selecționatele Italiei și Spaniei, victoria revenind gazdelor cu scorul de 1—0 (1—0), prin golul marcat de Paolo Rossi in minutul 30.La Bochum s-a disputat intîlnirea internațională amicală de fotbal dintre echipele secunde ale R.F. Germania și Olandei. Fotbaliștii vest-germani au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1).La Huelva s-a disputat intîlnirea internațională de fotbal dintre echipele de tineret ale Spaniei și Italiei. Jucătorii italieni au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0).După 17 etape, in campionatul de fotbal al Ungariei pe primul loc se află Honved Budapesta cu 26 de puncte, minată de Ferencvaros Budapesta — 25 puncte, Ujpest Dozsa — 24 puncte etc. în etapa a 17-a Fe- rencvaros a învins cu 2—1 în deplasare pe Csepei, iar Pecs a terminat la egalitate : I—1 cu Honved.în sferturile de finală ale „Cupei R.D. Germane" la fotbal (meciuri retur) au fost înregistrate următoarele rezultate : F.C. Magdeburg — Motor Suhl 5—2 ; Lokomotiv Leipzig — Rotweiss Erfurt 3—2 ; Dynamo Berlin — Hansa Rostock 7—1 ; Dynamo Dresda — Energie Cottbus 2—0. Pentru semifinalele competiției s-au calificat echipele F.C. Magdeburg. Dynamo Dresda, Dynamo Berlin și Lokomotiv Leipzig.

noastră. Semnificativă este, totodată, discutarea in cadrul plenarei a proiectului de lege privind obligația personalului muncitor încadrat în funcții de conducere de a declara bunurile de valoare proprietate personală. Aceasta exprimă hotărirea de a acționa ferm, în spiritul eticii și echității socialiste, pentru a face bine cunoscut că ocuparea unei funcții de conducere intr-un domeniu sau altul nu dă nimănui dreptul la beneficii suplimentare peste ceea ce este prevăzut în legea retribuției. Prin aceasta se asigură, totodată, o întărire a controlului clasei muncitoare, al oamenilor muncii asupra celor promovați in diferite munci de conducere, in conformitate cu principiile stabilite.Evident, măsura practică a activității organelor de conducere colectivă, a Consiliului Național al Oamenilor Muncii este dată de modul concret îh care asigură mobilizarea și unirea eforturilor tuturor colectivelor de oameni ai muncii din economie pentru realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor economice, a programului de dezvoltare a industriei, a celorlalte ramuri de bază ale economiei. Anul 1979 constituie un bun prilej de verificare a acestei capacități mobilizatoare. Să facem totul, să nu precupețim nici un efort pentru a asigura o nouă calitate în intreaga activitate economică, înfăptuirea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe anul 1979, an hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului revoluției tehnico-științifice 1
Viorel SAL AGE AN
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Adunarea Generală a adoptat prin consens o rezoluție 

inițiată de România și alte 48 de state privind 

Necesitatea creșterii rolului O.N.D. 
in soluționarea pe cale pașnică 

a problemelor litigioase
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a 

O.N.U. a aprobat prin consens rezoluția inițiată de România și de alte 
48 state din toate regiunile geografice ale lumii privitoare la prelungi
rea mandatului Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului organizației, stabilindu-i ca sarcină prioritară încheierea exami
nării propunerilor statelor in legătură cu reglementarea pe cale pașnică 
a diferendelor, astfel incit această temă majoră a vieții internaționale 
să poată fi dezbătută la viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Sprijinul larg de care s-a bucurat Inițiativa românească la actuala sesiune reflectă recunoașterea caracterului constructiv al participării și propunerilor României pentru găsirea unor soluții juste și echitabile marilor probleme ale lumii contemporane.Pe parcursul dezbaterii, la care au luat cuvîntul peste 70 de delegați, s-a subliniat cu insistență necesitatea imperioasă de a se angaja cu mai multă hotărîre procesul pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru creșterea viguroasă a rolului O N.U. și al altor organisme internaționale, care oferă cadrul cel mai corespunzător pentru participarea activă a tuturor statelor, și îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a statelor în curs de dezvoltare și nealiniate, la rezolvarea problemelor păcii, securității și progresului.S-a bucurat de o largă apreciere pozitivă propunerea tării noastre privind încheierea unui tratat general prin care toate statele să-și ia angajamentul de a soluționa orice diferend între ele. indiferent de natura sa. exclusiv prin mijloace pașnice. Declarîndu-se gata să colaboreze la încheierea unui asemenea instrument juridic internațional, o mare parte din delegațiile participante la dezbateri au arătat că tratatul ar fi de natură să asigure exercitarea de către fiecare stat a dreptului său de a se dezvolta în condiții de securitate, de a beneficia de garanții ferme împotriva amestecului în treburile sale interne, împotriva pericolului unei agresiuni armate. Totodată, intrarea în vigoare a tratatului ar avea o influență deosebit de favorabilă asupra climatului politic mondial, ar înlesni prevenirea și stingerea grabnică a focarelor de tensiune și de război și ar crea condiții

Lucrările sesiunii O.N.U. vor fi reluate 
la 15 ianuarieNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres) — Dezbaterile din cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite au fost întrerupte joi pînă la 15 ianuarie, pe baza unei recomandări adoptate miercuri de Biroul Adunării Generale.Tot în cursul zilei de miercuri, Adunarea Generală a adoptat mai multe rezoluții. Prin intermediul uneia dintre aceste rezoluții, guvernele statelor membre sînt rugate să contribuie la efortul de reconstrucție a Libanului, fie pe cale bilaterală, fie prin intermediul fondului special ce va fi creat de secretarul general al O.N.U. Rezoluția prevede crearea la Beirut a unui Comitet mixt de coordonare a activității instituțiilor specializate șl a altor organisme din sistemul O.N.U.. care va oferi, de asemenea, consultații guvernului libanez în opera de reconstrucție.O altă rezoluție, adoptată cu 102 voturi. 5 împotrivă și 35 de abțineri, recomandă agențiilor specializate ale Națiunilor Unite să intensifice asistenta acordată poporului palestinian, în preambulul său, acest document reamintește rezoluțiile anterioare ale Adunării Generale, care au recoman

în zilele noastre, în fața omenirii stau probleme de însemnătate cardinală pentru înseși destinele ei — cum sînt înlăturarea pericolelor unor noi războaie, a unei conflagrații mondiale care s-ar solda cu urmări catastrofale, abolirea definitivă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, de dominație, forță și dictat, instaurarea unor relații internaționale noi, democratice, bazate pe egalitate și respect reciproc. Realizarea acestor mari obiective ale contemporaneității impune acțiuni energice, unite ale celor mai largi mase populare, lupta hotărîtă a tuturor popoarelor, a forțelor politico-sociale înaintate de pe glob.în această înfruntare gigantica, partidelor comuniste și muncitorești le revin răspunderi de prim ordin, atît în ce privește creșterea rolului lor pe plan intern, în mobilizarea clasei muncitoare, a maselor populare. a opiniei publice din țara respectivă, cit și pe plan international. în activizarea si antrenarea largă, intensă a popoarelor in lupta mondială pentru progres si pace. Pentru a-și îndeplini cu succes această misiune, o cerință esențială o constituie întărirea solidarității si dezvoltarea colaborării lor in lupta pentru înfăptuirea obiectivelor fundamentale. prioritare, de care depind pacea si progresul omenirii.în această privință, una din problemele cardinale ale lumii de astăzi este problema dezarmării — cauză vitală a întregii umanități. Continuarea si intensificarea cursei înarmărilor pun în joc însăși existența a zeci și sute de milioane de oameni de pe toate meridianele, reprezintă o povară uriașă pe umerii tuturor popoarelor. o frînă in calea dezvoltării economico-sociale a statelor, un factor de adîncire a fenomenelor de criză pe plan mondial. Revine partidelor comuniste îndatorirea de a arăta deschis pericolul politicii de înarmări, de a mobiliza popoarele să-si ridice glasul si să-și manifeste voința de a se trece la măsuri practice, concrete de reducere a înarmărilor și a bugetelor militare. Dezarmarea a fost dintotdeauna un obiectiv principal pe steagurile de luptă ale comuniștilor ; în prezent, cînd cursa înarmărilor, generează primejdii fără precedent în întreaga istorie a omenirii, comuniștii sint chemați mai mult ca oricînd să se afle în primele rînduri ale luptei pentru făurirea unei lumi fără arme și fără răzbpa’e.Un rol esențial revine partidelor comuniste in lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale. Subdezvoltarea, împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace sînt un rezultat nemijlocit al 

prielnice trecerii la măsuri efective de dezarmare.Actuala sesiune a Adunării Generale a scos în evidență sprijinul pe care îl are propunerea țării noastre în legătură cu înființarea unui organism de conciliere și bune oficii, subordonat Adunării Generale, care ar urma să joace un rol activ în prevenirea diferendelor internaționale și în găsirea de soluții corespunzătoare intereselor statelor implicate, în concordantă cu spiritul bunei vecinătăți și coexistenței pașnice.Reprezentanții unui important număr de state, referindu-se la această inițiativă a României, au reliefat că înființarea organismului de conciliere și bune oficii ar contribui la creșterea încrederii statelor în capacitatea O.N.U. de a-si îndeplini funcțiile conferite de Cartă în domeniul menținerii păcii și securității, instituindu-se, astfel, ca regulă generală obligativitatea folosirii de către statele membre a cadrului oferit de organizație pentru reglementarea diferendelor.în aceeași ședință, plenara Adunării Generale a adoptat și alte rezoluții, în special în legătură cu activitatea Comisiei de drept internațional, încheierea unui tratat internațional pentru întărirea eficacității principiului nerecurgerii la forță în relațiile internaționale, dreptul comercial internațional, rezoluții la elaborarea cărora delegația română a avut un rol activ. Ele sînt de natură să impulsioneze dezvoltarea progresistă a dreptului internațional contemporan, lărgind cadrul juridic al raporturilor internaționale și dînd expresie angajamentului ferm al României de a face totul pentru promovarea unei politici noi, de deplină egalitate și respect în viața internațională.

dat în mod concret acestor agenții ale O.N.U. să coopereze cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), în calitatea acesteia de reprezentant legitim al poporului palestinian. în ce privește distribuirea asistenței acordate poporului palestinian.Adunarea Generală a O.N.U. a ho- tărît miercuri să convoace în 1981, sub egida O.N.U., o conferință internațională asupra noilor surse de energie și a celor care pot fi reînnoite. Rezoluția subliniază că această conferință va avea drept obiect elaborarea de măsuri concrete pentru promovarea. dezvoltarea și utilizarea unor astfel de surse energetice, cu scopul de a asigura necesitățile de consum, mai ales în țările în curs de dezvoltare.Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat. fără obiecții, o rezoluție care recomandă statelor industrializate să își onoreze obligațiile privind ajutorul economic destinat țărilor în curs de dezvoltare. Textul rezoluției menționează că doar cîteva țări industrializate au acordat statelor în curs de dezvoltare ajutoare reprezentînd 0.7 la sută din produsul lor national brut, așa cum a recomandat O.N.U.
îndelungatei dominații coloniale, al politicii cercurilor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Lichidarea stării de subdezvoltare, edificarea noii ordini — măreț obiectiv revoluționar, continuare nemijlocită a luptei, pe plan internațional, împotriva imperialismului și colonialismului — creează un vast teren de acțiune unitară, pentru lupta comună a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor sociale înaintate de pretutindeni, inclusiv din statele avansate economic.O cerință majoră a vieții internaționale o constituie intensificarea ac
întărirea solidarității și colaborării cu partidele 
comuniste și muncitorești in lupta pentru 

progres social, destindere, dezarmare și pace
tivității partidelor comuniste pentru lichidarea focarelor de încordare si conflict, reglementarea problemelor litigioase pe căi politice, prin tratative. Aceasta este o cerință de înaltă responsabilitate, avînd în vedere că persistența acestor focare poate genera conflicte de proporții, cu consecințe imprevizibile pentru viața popoarelor.Un obiectiv principal în realizarea căruia partidele comuniste și muncitorești sînt chemate să-și dezvolte conlucrarea este înfăptuirea securității europene. Partidele comuniste, împreună cu alte forțe politice progresiste. democratice, au avut un rol important în mobilizarea opiniei publice pentru convocarea și desfășurarea cu succes a Conferinței ge- neral-europene. Sarcinile ce revin astăzi partidelor comuniste sint cu a- tît mai stringente cu cit, așa cum se știe, după Conferința de la Helsinki. nu s-a acționat cu suficientă fermitate pentru a impulsiona materializarea prevederilor Actului final ca un tot unitar. Avînd în vedere că în Europa continuă să fie concentrate cele mai mari forțe armate și sporesc mereu arsenalele militare, este o cerință stringentă ca partidele

Manifestări consacrate celei 
de-a 60-a aniversări a formării 
statului național unitar românîn numeroase țări ale lumii continuă manifestările dedicate celei de-a 60-a aniversări a formării statului national unitar român, eveniment marcant în istoria poporului nostru.în sala Senatului Universității din Bonn a avut loc o seară românească. Profesorul E. Geisseler, directorul Institutului de stiinta educației, s-a referit la semnificația zilei de 1 decembrie 1918 și la rolul României contemporane in lupta pentru suveranitate si independentă națională.La Bombay, sub auspiciile Asociației de prietenie indo-române si Institutului indian pentru comerțul exterior din statul Maharashtra, s-a organizat o adunare festivă în cadrul căreia ministrul transportului, alimentației si aprovizionării al guvernului local. Hasmukh Upadhyaya, a subliniat că idealul de unitate națională si independentă reprezintă o trăsătură fundamentală si nepieritoare a istoriei României. „România — a spus vorbitorul — participă activ la viata internațională, este urmărită si ascultată cu atenție deosebită. inițiativele președintelui Nicolae Ceausescu, declarațiile și vizitele sale bucurîndu-se de un larg ecou în întreaga lume — rezultat al eforturilor perseverente, continui ale României, ale președintelui său, considerate astăzi drept un exemplu original de gîndire politica, curaj și eficientă în promovarea colaborării pașnice între toate țările".Cu același prilej, la Bombay a fost

20 de ani de la Înființarea filialei din R.S.S. Ucraineană 

a Asociației de prietenie sovieto-romănă

Ședința festiva de la KievMOSCOVA 21. — La Kiev a avut loc o ședință festivă consacrată împlinirii a 20 de ani de la înființarea filialei din R.S.S. Ucraineană a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.). Au participat O.I. Kasia- nenko. ministrul industriei ușoare al R.S.S, Ucrainene, președintele filialei republicane a A.P.S.R.. G. A. Tiho- laz. vicepreședinte al Asociației de prietenie și relații culturale cu străinătatea, alte persoane oficiale.Despre semnificația evenimentului au vorbit O.I. Kasianenko. președinții filialelor regionale și orășenești din Ucraina ale A.P.S.R., precum și Alexandru Ungur, consulul general al României la Kiev. în cuvintări a fost evidențiată activitatea rodnică desfășurată de filiala republicană a
După un zbor de 98 de zile

Capsula de coborire a stației „Venus-12“ 
a atins suprafața planeteiMOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 decembrie, stația sovietică interplanetară „Venus-12“, după ce a parcurs în 98 de zile distanta de 210 milioane kilometri, a ajuns în vecinătatea planetei Venus. în aceeași zi, la ora 6,30 (ora Moscovei), capsula de coborîre a stației a atins suprafața planetei și, timp de 110 minute, a transmis informații științifice de pe Venus. Capsula de coborîre s-a desprins de stația interplanetară la 19 decembrie, cu două zile înainte de pătrunderea în 

atmosfera planetei, și a început să coboare spre suprafața ei cu viteza de 11,2 kilometri pe secundă. După o perioadă de frînare aerodinamică in atmosferă și .după cobo- rîrea cu parașuta pinâ la altitudinea de 40 kilometri, aparatul a continuat să se apropie de suprafața lui Venus cu ajutorul unei instalații speciale de frînare.în timpul zborului spre Venus, aparatele instalate la bordul stației „Ve- nus-12“ au realizat o serie de cercetări privind procesele fizice din spațiul cosmic, iar informa
comuniste să-și intensifice eforturile pentru dezangajare și dezarmare pe continent, pentru desființarea blocurilor militare, pentru continuarea procesului de edificare a securității europene.Pe bună dreptate, comuniștii proclamă că pacea și socialismul sînt de nedespărțit. în condițiile ' obiective cînd lumea este împărțită în state cu orînduiri sociale diferite, imperativul suprem al salvgardării păcii cere partidelor comuniste să arate necesitatea promovării coexistenței pașnice, ca singura alternativă a unui război mondial, să-și intensifice lupta 

pentru generalizarea și aplicarea în viață a principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului îfl treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forță, asigurării dreptului fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele sale — baza rodnică a unor raporturi de înțelegere și colaborare între toate statele.Problemele arzătoare ale lumii de azi își pot găsi soluții judicioase numai prin aportul tuturor națiunilor lumii, prin conlucrarea lor activă. De aceea, partidele comuniste sînt chemate să facă totul pentru a contribui la democratizarea relațiilor internaționale, pentru participarea efectivă a tuturor statelor, indiferent de mărime și potențial, la dezbaterea și soluționarea problemelor ce privesc în mod direct interesele popoarelor — în aceasta găsindu-și reflectare principiile echității pentru care s-au pronunțat dintotdeauna comuniștii.în soluționarea tuturor acestor mari probleme ale lumii contemporane este imperios necesar să crească rolul popoarelor, al maselor populare : făuritoare dintotdeauna ale istoriei, ele pot astăzi mai mult ca oricînd 

deschisă o expoziție de carte. La loc de frunte sînt expuse lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu si volume apărute în India despre personalitatea șefului statului si partidului nostru, precum si lucrarea „Formarea statului national unitar român" a acad. C. Giurescu. apărută la Delhi în editura „Alfa Publications".La Rio de Janeiro. Institutul brazilian de istorie și geografie a organizat o sesiune solemnă, prezidată de prof. Americo Jacobina Lacombe, vicepreședinte al institutului.în cadrai] unei emisiuni speciale la posturile de televiziune din Filipine, ambasadorul tării noastre. Filip To- mulescu. a vorbit despre semnificația evenimentului de la 1 decembrie.Totodată, la primăria din Quezon- City, unitate administrativă a capitalei filipineze. a avut loc o acțiune culturală, prilej cu care Adelina Ro- driguez. primarul din Quezon-City, a subliniat. între altele, cursul ascendent al raporturilor româno-filipi- neze. precum si personalitatea internațională a președintelui României, contribuția sa majoră Ia instaurarea unui curs nou. democratic în viața internațională.La Viena, sub auspiciile Asociației de prietenie Austria-România. stu- denti ai Academiei vieneze de muzică si corul asociației „Unirea — prietenii României în Austria" au prezentat un bogat program artistic, interpretînd piese muzicale româneați.

A.P.S.R.. pentru popularizarea în rîndul opiniei publice din Ucraina a realizărilor României socialiste. Au fost subliniate importanța determinantă asupra evoluției ascendente a relațiilor de prietenie sovieto-române a raporturilor de prietenie și colaborare tovărășească dintre P.C.R. și P.C.U.S., rolul hotărîtor al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev.A fost prezentat filmul documentar „România-77“.Cu același prilej, la sediul Asociației ucrainene de prietenie si relații culturale cu străinătatea a fost deschisă o expoziție . de fotografii ilus- trînd cronica relațiilor de prietenie româno-sovietice, realizările României socialiste.

țiile științifice au fost transmise cu regularitate pe Pămint. La altitudinea de 62 kilometri de suprafața lui Venus, cu ajutorul aparatelor speciale, au fost realizate experiențe de analiză chimică fină a compoziției atmosferei și norilor, de studiere a descărcărilor electrice în atmosfera planetei și altele. După coborîrea pe Venus, experiențele și măsurătorile au continuat.Centrul de telecomunicații cosmice continuă dirijarea stațiilor „Ve- nus-U" și „Venus-12“.
să-și impună voința prin acțiuni viguroase, combative, prin întărirea frontului comun antiimperialist — ceea ce impune. In mod necesar, dezvoltarea solidarității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești în lupta concretă pentru soluționarea problemelor arzătoare de care depind pacea, destinderea, progresul omenirii. Numai întărindu-și continuu solidaritatea de luptă, partidele comuniste și muncitorești vor putea ralia în jurul lor uriașele forțe ale lumii contemporane dornice de pace, libertate și progres.Așa cum demonstrează experiența 

vieții, temelia trainică a dezvoltării colaborării și solidarității intre partidele comuniste o constituie respectarea strictă în relațiile , dintre ele a principiilor socialismului științific. Pornind de la această cerință, așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „Partidul Comunist Român acordă o atenție de prim ordin dezvoltării relațiilor de solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, care au un rol esențial in evoluția social-politică a lumii de azi, în transformarea progresistă a societății în lupta mondială pentru pace și progres. La temelia relațiilor noastre cu celelalte partide punem respectul deplin al egalității, al autonomiei fiecărui partid, al dreptului de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, aplicînd în mod creator concepția materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete in care-și desfășoară activitatea". A- ceste principii au fost afirmate eu putere la Consfătuirea din 1976 de la Berlin, fiind consemnate in documentul final, adoptat prin consensul tuturor participant!lor. Partidul nostru consideră că promovarea consecventă a acestor principii, elimi-

ROMA

Secretarul general al P. C. I. 
despre obiectivele 

comuniștilor italieniIROMA 21 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Italian. Enrico Berlinguer, a declarat miercuri, in cadrul unei conferințe de presă ținute la Roma, că „dacă se produce o criză guvernamentală, la care nu ne așteptăm și nici n-o dorim. partidul nostru va propune un guvern de uniune democratică care să includă și comuniști". El a precizat că „în momentul de fată nu se conturează o criză guvernamentală".Pe de altă parte. Berlinguer a spus că P.C.I. va urmări îndeaproape modul cum se îndeplinește programul de redresare economică a Italiei propus de guvern și va lua măsurile adecvate în cazul în care nu se vor înregistra rezultate satisfăcătoare. „Intrarea partidului comunist in guvern va fi un factor care va determina celelalte partide. îndeosebi pe demo- crat-creștini, să aplice în practică programele deja convenite", a opinat secretarul general al P.C.I.
Convorbiri 

sovieto-americaneGENEVA 21 (Agerpres). — Joi, la Geneva au început convorbiri intre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance. Agenția T.A.S.S. arată Că. în spiritul intenției exprimate de ambele părți de a încheia în viitorul apropiat elaborarea acordului cu privire la limitarea armamentelor strategice ofensive și în scopul găsirii unor soluții reciproc acceptabile, cei doi miniștri examinează într-o manieră concretă problemele rămase nerezolvate.
Peste 6 milioane de șomeri 

in țările Pieței comuneIn luna octombrie s-a înregistrat o nouă accentuare a creșterii șomajului in țările Pieței comune. Numărul „oamenilor de prisos" a crescut îh- tr-o sihgură lună cu 1 la sută, atin- gind cifra de 6,03 milioane, ceea ce reprezintă 5,6 la sută din totalul forței de muncă. Dacă nivelul șomajului în rîndul bărbaților continuă să se mențină la o cotă de 4,9 la sută, în schimb în rîndul femeilor acesta a crescut de la 6,7 la 6,9 la sută.Nivelul cel mai ridicat al șomajului se înregistrează în Belgia — 8,7 la sută, această tară fiind urmată de Irlanda — 8,3 la sută. Italia — 7 la sută. Danemarca — 6,6 la sută.

agențiile de presă transmit:
Cooperarea româno-por- 

tugheză în domeniul cultu
rii și științei. La Lisabona a fostsemnat Programul de aplicare a Acordului de cooperare culturală și științifică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Portugheze pe anii 1979— 1980. Programul prevede dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări în domeniile învățămîntului și culturii,al presei, radioteleviziunii și sportului, pe linie de tineret, precum și în alte domenii.
narea oricăror tendințe de încălcare a lor reprezintă cheia de boltă a realizării unei unități de tip nou, a sporirii influenței partidelor comuniste asupra dezvoltării mondiale.Așa cum este cunoscut, partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea într-o mare diversitate de condiții istorice, economice, social-politice și naționale, specifice tării respective. Desigur, această diversitate poate genera și generează deosebiri în ce privește sarcinile și obiectivele specifice de acțiune, formele și metodele de activitate — ceea ce se reflectă și în manifestarea 

unor păreri diferite privind abordarea sau interpretarea unor fenomene și procese contemporane. Partidul nostru vede în aceasta ceva firesc. normal, un fenomen care reflectă de fapt maturizarea partidelor. capacitatea lor de a elabora de sine stătător soluții originale, a- decvate condițiilor specifice. De aceea, apariția unor deosebiri de păreri sau de apreciere nu trebuie dramatizată, amplificată sau prezentată ca un fenomen nociv și, cu atît mai mult, nu trebuie să afecteze relațiile dintre partide, să impieteze asupra dezvoltării colaborării lor ; dimpotrivă, este necesar ca problemele să fie tratate în mod principial, în spirit tovărășesc, punin- du-se pe primul plan factorii de unitate, interesele fundamentale comune ale luptei pentru cauza socialismului și plăcii. Este știut că. in acest sens. Congresele al X-lea și al XI-lea ale P.C.R. au dat mandat Comitetului Central al partidului să facă totul pentru depășirea divergențelor din mișcarea comunistă internațională, să nu se angajeze pe linia blamării și condamnării altor partide, să acționeze stăruitor pentru cauza unității.

ORIENTUL MI J LOCIU
• întîlnire tripartită la Bruxelles avind ca obiectiv reluarea ne
gocierilor de pace • Declarațiile președintelui Anwar El Sadat 

• Intense tiruri de artilerie în sudul LibanuluiCAIRO 21 (Agerpres). — Duminică va avea loc la Bruxelles o reuniune tripartită la care vor participa primul ministru egiptedn. Mustafa Khalil. secretarul de stat american. Cyrus Vance, și ministrul de externe israe- lian, Moshe Dayan — informează a- genția M.E.N.Potrivit aceleiași agenții. Cyrus Vance iși va prelungi vizita în Europa occidentală cu două zile, pentru a lua parte la întîlnirea tripartită al cărei obiectiv este reluarea negocierilor de pace în Orientul Mijlociu.Mustafa Khalil va pleca vineri la Bruxelles, s-a precizat în cursul nopții de miercuri la Cairo.CAIRO 21 (Agerpres) — „Israelul va semna, mai devreme sau mai tîr- ziu, tratatul de pace" — a declarat președintele Egiptului. Anwar El Sadat, în cursul unei întî-Iniri cu un grup de deputati și cu corpul didactic al Universității din Mansurah, unde efectuează un turneu de trei zile.„Două principii esențiale sînt indispensabile pentru semnarea păcii — a arătat președintele Egiptului : necesitatea ca soluționarea să fie globală și existenta legăturii dintre retrage
Poporul namibian ferm hotărît 

să obțină dreptul la autodeterminare
Un interviu al președintelui S.W.A.P.O.PARIS 21 (Agerpres). — într-un interviu acordat revistei „Afrique- Asie". președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a exprimat hotărîrea poporului namibian de a lupta neabătut pentru dobîndirea drepturilor sale legitime la autonomie și independentă și de a se baza pe' propriile sale forțe pentru înfăptuirea acestui deziderat. Este evident, a spus Sam Nujoma, că Africa de Sud a devenit o semicolonie a unor țări occidentale. Resursele minerale sud- africane au fost acaparate de aceste puteri, iar rasiștii de la Pretoria nu sînt decît brațul armat care protejează interesele cercurilor capitaliste, care obțin profituri enorme din minele R.S.A. în plus, ele controlează toate băncile și societățile de asigurări. Deci, nu ne putem aștepta ca aceste cercuri guvernamentale să se pronunțe în mod real pentru sancțiuni economice împotriva R.S.A., care refuză să respecte drepturile poporului namibian. Cu atît mai mult, cu cit în afara „rațiunilor" economice există și interese strategice.în ceea ce privește regimul de la Pretoria, acesta n-a făcut altceva de- cit să încerce să cîștige timp. Ministrul de externe sud-african a cerut

Primire la Sofia. Todor Jlv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace, aflat în vizită în Bulgaria. Convorbirea ce a avut loc cu acest prilej s-a referit la dezvoltarea relațiilor bulgaro-cehoslovace, la probleme ale actualității internaționale.
Acord sovieto-nipon. Dupâ cum relatează agenția T.A.S.S., Ia Tokio a fost semnat un acord in-

Profund atașat cauzei solidarității internaționale, Partidul Comunist Român întreține relații de prietenie și colaborare cu majoritatea covîrși- toare a partidelor comuniste și muncitorești din întreaga lume, aceasta fiind o ilustrare vie a faptului că, pe baza principiilor deplinei egalități, stimei și respectului reciproc, este pe deplin realizabilă dezvoltarea raporturilor de unitate și solidaritate între toate partidele.O contribuție hotărîtoare la dezvoltarea largă, continuă a legăturilor cu partidele comuniste și muncitorești au avut și au întîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducători ai partidelor comuniste și muncitorești — deosebit de frecvente în perioada ultimilor ani. Aceste contacte, asigurînd posibilitatea unei informări nemijlocite. a unei cunoașteri mai bune de la partid la partid a pozițiilor fiecăruia. au prilejuit reliefarea unor concluzii comune in probleme din cele mai importante ale dezvoltării contemporane. dovedindu-se un factor determinant in întărirea legăturilor de unitate și colaborare. S-au intensificat, totodată, contactele și schimburile de experiență in diferite forme și la diferite niveluri, participarea reprezentanților P.C.R. la congrese și la alte manifestări organizate de partidele comuniste din numeroase țări,în cadrul raporturilor sale internaționale, P.C.R. acordă o atenție prioritară intensificării și adîncirii relațiilor de prietenie, colaborare și întrajutorare tovărășească cu partidele comuniste și muncitorești din toate țările socialiste. în același timp, comuniștii români urmăresc cu sentimente de profundă simpatie și solidaritate activitatea partidelor comuniste din țările nesocialiste. bătăliile pe care le duc unele din aceste partide in condiții din cele mai grele, isi manifestă in diverse forme și pe diferite planuri sprijinul concret față de lupta acestora.Așa cum se arată în documentele partidului nostru, cum a subliniat și subliniază de fiecare dată tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul Comunist Român este ferm hotărit să facă totul și in viitor pentru lărgirea continuă a colaborării și întărirea solidarității cu partidele comuniste din țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, să facă totul pentru a contribui la dezvoltarea solidarității internaționale în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale de libertate și bunăstare ale popoarelor. pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume. 

rea israeliană din Sinai și viitorul Cisiordaniei și Gâzei".BEIRUT ,21 (Agerpres)). Agenția France Presse relatează că joi s-au înregistrat în sudul Libantildt intense tiruri de artilerie. Astfel, artileria grea israeliană și a forțelor de dregpta libaneze a bombardat orașul Nabatieh, situat la 15 kilometri de frontiera cu Israelul — relatează agenția palestiniană de presă Wafa, citată de A.F.P.Intensitatea tirurilor de artilerie — afirmă corespondenții de presă aflați Ia fața locului — a provocat începutul unui exod al populației în direcția orașelor de coastă.Totodată, tirurile de artilerie ale fedainilor palestinieni împotriva localității Kiryath Chmona, din Ga- lileea superioară — informează agenția France Presse — au crescut în intensitate.
★Egiptul consideră raidul israelian împotriva taberelor palestiniene din sudul Libanului drept „un act de a- gresiune contrar spiritului și literei acordurilor de la Camp David" și „o amenințare pentru actualul proces de pace" — se arată într-un comunicat al Ministerului egiptean al Afacerilor Externe.

Națiunilor Unite un răgaz de șas# luni pentru a soluționa problema n«j mibiană. Or. șase luni mai tirziu. legislația respectivă era întărită de o nouă lege asupra terorismului, de decretarea stării de urgență și . de alte măsuri similare. Astăzi, in întreaga Namibie este in vigoare legea marțială. Numai poliția și armata au dreptul să circule cu mașina în zona nordică între orele 18 și 6 dimineața. Cum poate fi găsită o soluție pașnică in aceste condiții ?Am declarat că sintem gata să contribuim la o reglementare negociată și pentru aceasta am făcut anumite concesii. Am acceptat prezența a 1 500 soldați sud-africani în timpul perioadei de tranziție : sîntem gata să colaborăm Ia organizarea unor a- legeri libere, sub controlul O.N.U. Nu vom accepta însă un plan neocolonialist de „soluționare" a situației în Namibia. Sintem ferm hotărîți să obținem dreptul real la autodeterminare pentru poporul nostru, de care nimeni nu ne poate priva. Și știm că în această luptă de eliberare națională trebuie să ne bazăm, in primul rînd, pe forțele noastre proprii, pe forța poporului namibian — a subliniat Sam Nujoma.

terguvernamental sovieto-nipon. potrivit căruia Japonia acordă Uniunii Sovietice un credit bancar în valoare de aproximativ 59 miliarde de yeni. Creditul este destinat finanțării achiziției de țevi de mare diametru de la firme japoneze pentru industria gazelor din U.R.S.S.
Turneul secretarului gr 

neral al O.N.U.La începutuFk nii ianuarie, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, va întreprinde un turneu în Mexic și in citeva state din zona Caraibilor — a anunțat lâ New York purtătorul de cuvînt al O.N.U.
Manifestații în India. In mai multe orașe indiene au avut loc miercuri manifestații de protest împotriva arestării fostului prim-mi- nistru al Indiei, Indira Gandhi. în cursul acestor manifestații organizate de partizani ai fostului premier, autoritățile au operat ample arestări.
„Prin «Rapsodia Română» am 

putut cunoaște sufletul, entu
ziasmul, vitalitatea și sensibili
tatea poporului român" — scrie 
ziarul „La Libre Belgique", la 
încheierea turneului ansamblului 
românesc in Belgia. Arătind că 
„Rapsodia Română", care a pre
zentat timp de șapte zile spec
tacole la „Palais de beaux arts", 
a obținut un adevărat triumf, 
ziarul apreciază că acest lucru 
se datorește perfecțiunii fiecă
rei interpretări vocale sau co
regrafice, strălucirii și bogăției 
de culori a costumelor populare 
românești.. Un succes deosebit a 
repurtat ansamblul „Rapsodia 
Română" și in Marele Ducat de 
Luxemburg.

Atentat. a f°st uci31 joi la Madrid de doi indivizi care au reușit să fugă de Ta locul crimei, anunță agenția France Presse. De la începutul acestui an, 93 de persoane și-au pierdut viața în Spania in urma unor acțiuni teroriste. între acestea s-au aflat 40 de polițiști.
La Bissau au 'ncePut lucrării» primei Conferințe a Uniunii Naționale a Oamenilor Muncii din Guineea—Bissau. Luind cuvîntul, secretarul general al U.N.O.M., Jose Pereira. a relevat că in Guineea-Bissau există 128 de comitete sindicale care au un rol important in rezolvarea sarcinilor reconstrucției naționale. în apărarea intereselor celor ce muncesc. El a arătat că în prezent se are în vedere organizarea sindicatelor de ramură și pregătirea primului Congres al sindicatelor din Guineea- Bissau.
Pană de electricitate Ia 

Frankfurt pe Main. După cum transmite agenția U.P.I., miercuri dimineață la Frankfurt pe Main s-a înregistrat o pană de electricitate care a avut ca efect paralizarea aproape completă a oricărei activități, precum și blocarea traficului rutier în centrul marelui oraș vest-german. .
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