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In lumina sarcinilor și obiectivelor actualului

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

9
cincinal, a hotăririlor Congresului al

XII-lea al partidului cu privire la accentuarea laturilor calitative, de eficiență ale dezvoltării 
economice și sociale, la aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, înaltul 
for legislativ al țării dezbate:

• Proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 1980

• Proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat 
pe anul 1980

Elocventă expresie a procesului de adincire
a democrației in viata politică a țăriiPropunerile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea rolului șl îmbunătățirea organizării Frontului Unității Socialiste. crearea pe baza lor a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, lărgind considerabil sfera de cuprindere a întregului popor în opera de construcție socialistă, vor avea multiple implicații in viața social-politică a țării. Semnificația lor, pe planul vieții noastre politice, ca expresie a procesului de omogenizare socială și de întărire a unității poporului in jurul partidului, a fost relevată publicat anterior — propunindu-ne acum să stăruim asupra importanței acestor măsuri din unghiul de vedere al adînci- rii democrației socialiste. înscriin- du-se in contextul preocupării statornice a partidului pentru crearea unor forme și structuri menite să asigure un cadru cit mai adecvat participării active a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la dezbaterea tarea sociale, cerea obștești, tă un

portant în procesul de adincire a 
democrației 
perfecționare a 
concordantă cu 
tuale.

UN SISTEM _______
DUCERE A ȚARII DE CĂTRE PO
POR. După cum se știe. în activitatea sa partidul nostru pornește de la concepția că socialismul și demo
crația sint de nedespărțit, că adîn- cirea permanentă a democrației, ca modalitate de valorificare a gîndirii, inițiativei și capacității de creație a maselor, de perfecționare a organizării și conducerii vieții sociale, constituie un factor esențial, o necesitate obiectivă în edificarea noii so- cietăți.Această concepție se regăsește In vastul ansamblu de măsuri ce au fast adoptate în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea pentru atragerea unor mase tot mal largi la exercitarea puterii, la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, la gospodărirea avuției sociale, a format și formează esența 
politică a tuturor măsurilor înfăptuite în acești ani.

Astfel, una din direcțiile acestor 
măsuri a constituit-o perfecționarea 
activității organismelor democrației

și adop- deciziilor la condu- treburilor recentele 
moment <

într-un articol

reprezentative, a organelor centrale și locale ale puterii de stat — atît prin creșterea rolului și atribuțiilor acestora, cit și prin atragerea mai activă a maselor de cetățeni la soluționarea sarcinilor ce le revin. In același timp, o particularitate a procesului lărgirii democrației în anii din urmă o reprezintă 
democrației directe, care participarea maselor la obștești, la _ ______  ______________Așa cum se știe, în unitățile eco- nomico-sociale s-au instituționalizat 
adunările generale ale oamenilor

dezvoltarea presupune directă, nemijlocită a conducerea treburilor activitatea decizională.
„Avem permanent în vedere să dezvoltăm 

formele de participare a clasei muncitoare, 
a tuturor oamenilor muncii la conducerea 
societății noastre socialiste, să lărgim consul
tarea poporului în toate problemele privind 
politica internă și externă a țării noastre. 
Asigurînd creșterea rolului poporului în fău
rirea conștientă a destinului său, înfăptuim una 
din prevederile esențiale ale socialismului, 
care este realizat de popor pentru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

s măsuri reprezln- 
deosebit de lin

noastre socialiste, de 
mecanismului său, in 
cerințele etapei ac-

UNITAR DE CON-

gură atit la nivelul unităților economico-sociale, al orașelor și comunelor, cit și la nivel național, participarea nemijlocită a tuturor categoriilor de oameni la conducerea economiei, a vieții sociale, a întregii societăți. Așa cum se aprecia și in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea al partidului, „am realizat 
un sistem unitar de conducere a țării 
de către popor, o democrație econo
mică și socială de tip nou, care na 
permite să valorificăm larg iniția
tiva. experiența și capacitatea da 
creație a maselor în înfăptuirea Pro

gramului de fău
rire a societății 
socialiste multila
teral dezvoltate".Se poate aprecia că noul statut economic și social al oamenilor muncii de proprietari ți producători ai mijloacelor de producție își află corespondentul, in plan politic, in Investirea acestora cu rolul de participant! activi și reali, dispunînd de toate drepturile și răspunderile, la conducerea societății noastre.In noua e- tapA, cerințe 
NOI PE PLANUL 
VIEȚII POLITI-INTENSIFICĂRII

CE. în procesul de perfecționare și adincire a democrației partidul ține permanent transformările ce survin materială și spirituală a de noile cerințe și necesități care se ivesc.în etapa actuală, cînd am pășit Intr-un stadiu nou, superior, al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, se face tot mai puternic simțită necesitatea unei mai intense și active participări la viața politică a maselor largi ale celor ce muncesc. Aceasta este desigur rezultatul creșterii puternice a conștiinței politice a oamenilor muncii, atît sub influenta dezvoltării accelerate a forțelor de producție, a schimbărilor profunde produse în baza materială a societății, in structura socială a țării și in relațiile sociale in condițiile desfășurării cu succes a operei de construcție socialistă, cit și ca urmare a vastei activități politico-educative desfășurate de partid. Totodată, participarea mai activă a maselor 'largi la viața politică este impusă de insăși amploarea și complexitatea sarcinilor acestei etape. Obiective atit de vaste

muncii, ca for suprem de conducere în aceste unități, s-au creat consiliile 
oamenilor muncii, consiliile de con
trol muncitoresc, iar pe plan național congresele, conferințele și consfătuirile pe ramuri și sectoare de activitate, precum și organismele permanente ale unor asemenea foruri — Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul National al Agriculturii etc., în cadrul cărora oamenii muncii dezbat și soluționează problemele principale ale dezvoltării economico-sociale a țării.In acest context, de o mare importanță politică, principială și practică sînt măsurile luate în vederea creșterii, în toate organele de conducere colectivă, a numărului muncitorilor, al oamenilor muncii care lucrează nemijlocit în producție — expresie a preocupării statornice a partidului nostru pentru mai buna reprezentare a clasei muncitoare in activitatea decizională, corespunzător ponderii ei ca clasă majoritară și rolului ei de clasă conducătoare în societate. Introducerea noului mecanism economico-financiar, întemeiat pe autoconducerea muncitorească și autogestlune, a întărit și mai mult bazele democratice ale conducerii activității întreprinderilor.Astfel, verigă cu verigă, s-a închegat un sistem armonios care asi-

socialiste, seama de în viata societății.

(Continuare In pag. a IV-a)

Paul DOBRESCU

vom consacra
capacitate de muncă și creație
înfloririi și prosperității patriei"Joi. 13 decembrie, au început lucrările sesiunii a zecea a celei de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale.înaltul for legislativ al țării se întrunește la începutul noii perioade de muncă intensă și însuflețită inaugurată de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. El dezbate, în lumina hotăririlor Congresului. a orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Planul național unic de dezvoltare economico- socială și Bugetul de stat pe anul 1980, an hotăritor pentru îndeplinirea integrală a prevederilor actualului cincinal și crearea condițiilor optime in vederea trecerii la realizarea obiectivelor prevăzute pentru perioada 1981—1985, etapă de cea mai mare însemnătate în înfăptuirea cu succes a

grandiosului Program al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Totodată, va adopta acte normative care, in spiritul profundului democratism ce caracterizează societatea noastră, asigură mai buna reprezentare a cetățenilor țării de către deputați in Marea Adunare Națională și în consiliile populare, precum și îmbunătățirea organizării și activității consiliilor populare județene și birourilor permanente ale acestora.Ora 10,00. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sosesc în rotonda Marii Adunări Naționale, unde sînt salutați cu puternice aplauze de deputați și invitați. •

împreună tovarășul Nicolae
Ceaușescu, In lojile oficiale iau Ioc 
tovarășii Ilie Verdeț, Elena Ceaușescu, 
Iosif Banc. Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă. Janos Fazekas, Ludovic Faze- 
kas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Vitgil Trofin, 
Ștefan Voitec.

La lucrările sesiunii iau parte, de asemenea, membri supleanti ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.în calitate de invitați, in sală se află membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți al oamenilor muncii, personalități ale vieții noas-
(Continuare în pag. a IV-a)

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în paginile

RELATAREA LUCRĂRILOR

Participanțîi la adunarea de con
stituire a organizației proprii a Fron
tului Unității Socialiste de la Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România scriu In telegrama lor : Ne exprimăm totala adeziune față de conținutul valoroaselor dumneavoastră propuneri referitoare la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-po- litică a țării și îmbunătățirea organizării sale, fiind pe deplin conștienți că acest act istoric se înscrie armo-

I Civilizația rutiera
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Mai aveau și alții „Dacii" albastre. A lui se-amesteca 
docilă intre celelalte. Ca s-o scoată din acest anoni
mat nedrept, nu '! i-a pus perdeluțe galbene, cu încre
țituri bogate. Ce-are a face că nu se prea vedea ce vine 
din urma lui !... I-a fost insă dat să se convingă că are. Și după ce a scăpat, ca prin urechile acului, din- 
tr-un accident, a renunțat cu durere in suflet la volă- 
nașele gălbioare din pricina cărora n-a văzut ce vine 
din urma lui și s-a angajat in depășirea aceea pericu
loasă...

A renunțat la perdeluțe dar nu și la ideea că ome
nirea trebuie să afle in vreun fel oarecare despre el. 
In consecință, și-a împodobit vehiculul pe dinăuntru 
cu toate soiurile de mere, pere, gutui de plastic. Ba 
cineva i-a procurat și un fruct exotic, tot de plastic. 
L-a aninat deasupra canapelei din spate. Acum era
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o plăcere să circule cu viteză, să depășească alte auto
mobile. Din păcate, nici această plăcere n-a durat prea 
mult. O boală de capră — capra vecinului ! — găsind 
un prilej oarecare intr-o zi, a intrat in mașină și i-a 
morfolit zarzavaturile, stricindu-i omului bucuria. 
Scandal monstru, plus somația de a plăti stricăciunea 
mă rog, tot tacimul, dar lucrul săvirșit — bun sau 
rău — rămine săvirșit. Netrebnica de capră, in prostia 
ei fără cusur, i-a azvirlit iarăși „Dacia" albastră — și 
nu numai mașina ! — într-un negru anonimat.

S-a perpelit omul o vreme de inimă acră, mulți erau 
convinși că icterul negru ii dă de hac, și poate la 
acest epilog ajungea dacă nu-l salva ideea cu... claxo- 
nul-orgă. Claxonul-trombon. O invenție diabolică, de 
produs zgomote pe diverse tonalități, intr-o succesiune 
strident-muzicală. O simplă apăsare și timpanele pie
tonilor sint lovite, chinuite, traumatizate. Incit nu poți 
să nu întorci capul într-un gest reflex — n-are a face 
cu ce sentimente, la adresa responsabilului de zgomot. 
Important e că întorci capul și-i vezi „Dacia" albastră, 
și pe el tronind la volan, apt pentru eternă admirație. 
De prisos să mai adăugăm că mașina aceasta infernală, 
de sfredelit creierii, o pune in funcțiune în locurile 
aglomerate, pentru ca mii de capete să se întoarcă spre 
el și vehiculul lui. Cum se-mpacă orchestra lui de cla
xoane cu prevederea „claxonatul interzis" ? A, dar el numai avertizează pe necugetata la trafic !...

...Și îl vedem pe omul de la volanul „Daciei" scoase 
din anonimat, pe omul dornic să fie văzut, care sfidează 
cu instalațiile lui zgomotoase nevoia noastră de liniște.

Cum de nu știu unii că oamenii rămin in amintire nu 
doar după cit zgomot fac in jurul lor ?...
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Iile TANASACHE

Documentele adopta- de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român se află în centrul preocupărilor creatorilor valorilor spirituale și materiale. Caracteristicile acestor istorice care realizările și se trasează hotărît perspectivele apropiate ale o- perei de desăvirșire a socialismului generează interesul excepțional al întregului nostru popor de harnici constructori.Centrul iradiant al acestor documente se află în structura umanismului revoluționar, concepția ideologică a partidului care a deschis tuturor oamenilor vasta cale de ascensiune spre viața nouă, in care se modelează și noul tip uman.într-adevăr, așa cum s-a mai putut afirma și de atîtea ori, de secole marii ginditori ai lumii au meditat îndelung asupra condiției umane, rînd cheiaa construcție toria mul, singura ființă rațională din univers, singura creatură aptă să transforme lumea.Despre această făptură rațională, despre facultățile și aptitudinile sale de a crea noi realități, pe care nu le oferă natura primordială, au scris clasicii literaturii și ai filozofiei, considered totdeauna acțiunea, activitatea continuă drept măsură e- chivalentă cu acțiunea

documente în se însumează

conside- de boltă oricărei opere din umanității de is- o-

transformatoare a o- mului in univers. Gin- ditorii și scriitorii Renașterii l-au smuls pe om din contemplația a- ridă l-au nușa doctrinelor dogmatice, iar revoluțiile iluministe i-au acordat conștiința propriei valori, proclamînd libertatea și egalitatea între indivizi, declarind că valoarea umană este acordată numai

a ascetismului, scuturat de ce
imensa colectivitate u- mană căreia ii aparțin structural, cele mai ecourile timpului și spațiului pe care rat arcul lor existențial.Cultura românească este străbătută de o a- semenea concepție u- manistă. Și în trecut, oamenii de cultură reprezentativi au fost alături de popor, pe

ca fibrele sensibile, ca sonore alele-a interfe-
adîncesc dezvoltării lor direcțiile, a stăruitor pe de cultură să pe la desăvîrșirea a- cestui vast proces do cunoaștere și de modelare a viitorului cel mai uman posibiLIntelectualitatea românească și-a manifestat în permanență profunda adeziune pentru orientarea partidului In domeniul cultu-

Noua condiție
Alexandru BĂLĂCI

necesltatea în toate chemat oamenii partici-

umană
de muncă și de cunoaștere.Oamenii de cultură, de-a lungul evenimentelor istoriei, au căutat totdeauna să colaboreze pentru iluminarea conștiinței omului, pentru salvarea demnității sale. Ei nu s-au izolat de umanitate și au considerat istoria adevărată drept totalitatea operelor de cultură și de civilizație. înregistrînd evenimentele cronologice ale existenței popoarelor. ei au urmat, itinerarul luminos al necontenitelor lupte pentru progres și dreptate socială, etapele e- voluției condiției și conștiinței umane spre idealuri totdeauna ascendente. Oamenii de cultură n-au tăiat niciodată comunicarea cu marile mase, ci au căutat să-și orienteze întreaga lor capacitate creatoare către

eare au căutat să-1 însuflețească în clipe de răscruce, de dramatică trăire. Așa au fost marii cărturari ai poporului român, eruditul Di- mitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, cel mai de seamă revoluționar al anilor de furtună 1848 ori glasul cel mai grav al spiritualității românești, Mihai Errii- nescu. Acești mari creatori au Încercat totdeauna un hotărît sentiment de responsabilitate față de masele populare, activînd pentru liberul lor acces la cunoaștere șl adevăr, la valorificarea spirituală.In zilele noastre, partidul comuniștilor, bazat pe o asemenea înaintată tradiție și pe convingerea fermă că știința și cultura influențează covîrșitor întreaga societate, iar cerințele lumii și ale trăirii contemporane

rii, înțelegînd să-și pună întreaga sa capacitate de a crea frumusețea, de a respecta adevărul, în sprijinul educării celor mulți. Trăind în zonele libertății, creatorii culturii contemporane românești activează intens pentru modelarea poporului în spiritul concepției partidului despre lume și viață, determinați ferm de cunoașterea profundă a legilor realității, naturii și societății, a sensurilor dezvoltării acestor realități sub semnul luminos al noului umanism cultural românesc. Acești educatori prin adevăr, meditație și frumusețe, care sînt creatorii culturii, sînt conștienți și pe deplin responsabili de înalta misiune cu care au fost învestiți de către partid. In o- perele lor de literatură și artă ei sapă în

•tructurlle profunde ale :ontemporaneită(ii pentru a-i descoperi nucleele în care se răs- frîng luminile viitorului. Aceste fibre sensibile, care sînt creatorii, percep cu antenele l,or toate undele vibrațiilor omului contemporan, exprimindu-i prin mijloacele artei încrederea în prezent și în mersul totdeauna ascendent al societății românești.în acest proces de osmoză între creator și omul contemporan se exprimă orientarea modelatoare a umanismului românesc, deplina sa Încredere în perfectibilitatea umană. Pentru a desăvîrși existența complexă a celor mulți, care vor trăi în anul 2000, este nevoie de constructorul conștient, cunoscător perfect al mijloacelor tehnice și științifice, de constructorul centralelor atomice ori solare, de zburătorul în Cosmos. Dar acest mînui- tor perfect al tehnicii și științei va fi totdeauna o creatură plenară, nu un automat apt să apese doar pe butoane declanșatoare de imense energii, ci în stare să vibreze integral, intens emoționat în fața frumuseții lumii și sensibilității umane transfigurate în capodoperele artei.Congresul al XII-lea a învestit încă o dată pe intelectuali cu sarcina de a făuri nobilele instrumente ale cizelării moral-ideolo- gice ale unui om conștient de menirea sa de a crea elementele pozitive ale prezentului și viitorului.

nios in ansamblul măsurilor pe care le-ați promovat și le promovați cu consecvență revoluționară în scopul dezvoltării continue a democrației socialiste, al creării unor structuri politico-organizatorice de natură să asigure participarea efectivă a tuturor locuitorilor țării la înfăptuirea destinelor României socialiste.Prezența dumneavoastră, strălucit conducător de partid și de stat, în fruntea celui mai larg și mai reprezentativ organism politic al țării întruchipează indestructibila sudură a partidului cu poporul, imensa prețuire cu care Întreaga țară vă înconjoară, garanția unor succese tot mai mari în întreaga activitate ce se desfășoară pentru construirea pe pămin- tul patriei noastre a celei mai drepte și mai umane orînduiri sociale — o- rînduirea comunistă.

dez- spre sen- ade-

Noi, oamenii muncii din Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, constituiți în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste — se arată într-o altă telegramă — ne angajăm să aplicăm în practică prevederile documentelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, să milităm pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral voltate șl înaintare a României comunism. Animați de profunde timente patriotice, ne exprimămziunea la propunerile dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării, care marchează trecerea la o etapă nouă, calitativ superioară, în adînclrea democrației socialiste.Intr-o altă telegramă se menționează : Oamenii muncii din Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, întruniți în ședința de constituire a organizației Frontului Unității Socialiste, îșf exprimă deplina adeziune față de politica Partidului Comunist Român și recunoștința față de aportul dumneavoas-

tră la ridicarea României pe noi culmi ale civilizației materiale și spirituale. Noile hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român ne însuflețesc și mai mult. Ne considerăm angajați in promovarea progresului tehnic, în dezvoltarea acțiunii de modernizare permanentă a transporturilor și telecomunicațiilor și vă încredințăm că vom depune eforturi permanente de asigurare cu prestații de calitate a economiei naționale șl populației.In telegrama adresată de partlcl- panții la adunarea generală de con
stituire a organizației proprii a 
Frontului Unității Socialiste din Mi
nisterul Energiei Electrice se arată : Ne exprimăm deplina și unanima a- deziune la propunerile făcute da dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea organizării sale — cadru larg, democratic, de participare a cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Intr-un gind cu întregul popor, vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumiri pentru posibilitățile create de a lua parte nemijlocit la viața social-politică a țării. Ne angajăm, cu acest prilej, să desfășurăm o activitate susținută pe tărîm politic și social, să contribuim la opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate prin realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin ca oameni ai muncii în aparatul Ministerului Energiei Electrice.

Organizația proprie a Frontului 
Unității Socialiste din cadrul între
prinderii de alumină Oradea scrie in telegrama sa : Cu sentimentele de dragoste șl prețuire pe care le nutrim pentru activitatea dumneavoastră neobosită, de strălucit revoluțio-
(Continuare în pag. a IV-a)

JUDEȚUL HARGHITA

10 miliarde lei producție industrialăEveniment Industrială a la începutul anului și pînă la data de 13 decembrie, colectivele de oameni ai muncii — români și maghiari — au realizat o producție industrială de 10 miliarde lei, înfăptuind astfel cu un an și 18 zile înainte de termen prevederile Congresului al XI-lea al partidului stabilite în acest sens. Această importantă realizare ilustrează rodnicia politicii partidului de îmbunătățire a repartizării forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de dezvoltare mai ac

deosebit in dezvoltarea județului Harghita : de celerată a județelor rămase în urmă, de asigurare a temeliilor economice ale deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate.Industria județului Harghita produce în prezent de patru ori mai mult decit in 1968. Sînt create condiții pentru realizarea in anul viitor a unei producții industriale de aproape 12 miliarde lei, ceea ce asigură o bază solidă pentru trecerea la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea. (I. D. Kiss).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege pentru 

adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Republicii 

Socialiste România pe anul M
Din Împuternicirea guvernului, prezint Marii A- dunări Naționale proiectul de Lege pentru adoptareaPlanului național unic de dezvoltare economico-socială a României socialiste pe anul 1980, plan a cărui înfăptuire va încununa o perioadă de muncă intensă și rodnică pentru realizarea obiectivelor din prima etapă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Proiectul planului pe anul 1980 a- sigură îndeplinirea sarcinilor din actualul cincinal ți ține seama de ho- tărîrile Congresului . al XII-lea al partidului cu privire la accentuarea laturilor calitative ale creșterii economice. Elaborarea planului s-a desfășurat într-o strînsă conlucrare cu întreprinderile, centralele, județele, ministerele și celelalte organe centrale, expresie a democrației noastre socialiste, a lărgirii continue a autoconducerii muncitorești.Doresc să subliniez in mod deosebit că întreaga activitate de întocmire a planului s-a desfășurat sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a examinat în detaliu propunerile de plan — pe ansamblul economiei și pe fiepare minister în parte — urmărind cu fermitatea și înalta responsabilitate comunistă ce-i sint caracteristice mobilizarea și utilizarea cit mai eficientă a resurselor naționale, asigurarea tuturor condițiilor pentru Înfăptuirea neabătută a politicii partidului de dezvoltare economico-socială a țării.Prevederile de plan se bazează pe succesele remarcabile dobîndite de poporul nostru in îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal, succese amplu înfățișate în magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului la Congresul al XII-lea. Proiectul planului pe anul viitor prevede în continuare ritmuri înalte de dezvoltare, în condițiile accentuării rolului factorilor intensivi, calitativi, în toate sectoarele de activitate. Sintetic, această. orientare e- sențială este reflectată in sarcina de creștere cu 8,8 lâ sută a venitului național, asigurindu-se astfel depășirea ritmului mediu anual stabilit pentru actualul cincinal în Directivele Congresului al XI-lea al partidului.In centrul planului se situează promovarea consecventă a politicii de industrializare, sporuri însemnate de producție fiind prevăzute la produsele fizice de bază necesare dezvoltării și modernizării tuturor ramurilor economiei, realizării programului de investiții, satisfacerii în condiții cit mai bune a cerințelor de consum ale populației, creșterii volumului și eficienței exportului. S-a stabilit ca producția industrială, măsurată prin valoarea producției nete, să sporească cu 11,5 la sută, ceea ce asigură creșterea producției industriale pe ansamblul cincinalului ln- tr-un ritm mediu anual de 11 la sută.în concordanță cu politica statornică a partidului de dezvoltare intensă a bazei energetice și de materii prime, planul orientează eforturile spre accelerarea ritmului lucrărilor pentru descoperirea de noi rezerve exploatabile de țiței, gaze naturale, cărbuni, șisturi combustibile și de alte substanțe minerale u- tile, care să acopere într-o proporție cit mai mare nevoile economiei din resurse proprii.Producția de energie electrică va spori în anul 1980 la 72 miliarde kWh, în condițiile creșterii mai rapide, cu 21 la sută, a producției de energie e- lectrică produsă în termocentrale pe cărbuni și cu 16 la sută a celei hidroelectrice, paralel cu diminuarea ponderii producției ce se va realiza pe bază de hidrocarburi. La dimensionarea prin plan a necesarului de energie electrică s-a avut în vedere aplicarea fermă a măsurilor stabilite pentru reducerea mai accentuată a consumurilor energetice în toate sectoarele economiei.Producția de oțel urmează să atingă aproape 15,6 milioane tone, creșteri mai mari decît media fiind prevăzute la produsele metalurgice cu un grad avansat de prelucrare din oțel inoxidabil și refractar, oțel calibrat, oțel aliat și rapid pentru scule și altele. Se impune să acționăm cu mai multă hotărîre pentru reducerea la minimum a consumului de cocs și de feroaliaje, sporirea în continuare a coeficientului de scoatere a metalului in produse finite, extinderea laminării la toleranțe negative.Amplificarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a economiei impun ca industria constructoare de mașini să dețină în continuare un loc central în planul pe 1980. Sporirea rapidă a producției acestei ramuri, cu 13 la sută față de 1979, urmează să se realizeze prin dezvoltarea prioritară a fabricației de utilaje de înaltă tehnicitate, mașini-unelte grele, produse ale industriei electronice și electrotehnice, de mecanică fină și optică, autovehicule cu consumuri reduse de combustibili și altele. O a- tenție deosebită trebuie să acordăm realizării și livrării utilajelor miniere și petroliere, a tuturor utilajelor tehnologice pentru care s-au prevăzut în plan creșteri importante de producție.Sarcinile privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor sint strins corelate cu cerințele măririi gradului de valorificare a metalului, astfel încît valoarea producției obținută dintr-o tonă de laminate, să crească simțitor. Fabricarea de produse cu caracteristici tehnice si economice Ia nivel mondial reprezintă o condiție esențială pentru realizarea exportului de mașini și utilaje, a cărui pondere în volumul total al exportului sporește mult in anul viitor.Industria chimică va cunoaște In

prezentată de tovarășul NICOLAE CONSTANTIN, 
viceprim-ministru al guvernului, 

președintele Comitetului de Stat al Planificăriicontinuare un progres rapid, reflectat în creșterea producției cu 12,8 la sută față de 1979. Sporuri importante sint avute în vedere la produsele de mare însemnătate pentru economie și care se realizează cu consumuri energetice și de materii prime mai reduse. întreaga dezvoltare a industriei petrochimice este orientată spre a- dîncirea prelucrării țițeiului, în scopul obținerii de produse într-o structură optimă și cu o eficiență economică maximă.Sarcinile de plan pentru industria materialelor de construcții țin seama de cerințele programului de investiții, dimensionează la strictul necesar producția de ciment, panouri mari din beton armat, tuburi din azbociment și materiale ceramice. Pentru industria de prelucrare a lemnului s-a stabilit ca sporirea producției să se realizeze în principal pe seama valorificării superioare a resurselor de materii prime, o atenție deosebită urmind să se acorde diversificării producției de mobilă, plăci înnobilate și furnire.în industria ușoară — potrivit prevederilor de plan — producția va crește cu 9,3 la sută, iar în industria alimentară cu 6,4 la sută, mai ales prin mărirea și diversificarea fabricației, simultan cu îmbunătățirea calității tuturor produselor. O contribuție mult sporită la dezvoltarea producției bunurilor de consum trebuie să aducă industria mică, prin valorificarea pe scară largă a materiilor prime locale, realizarea unor produse de serie mică, într-o gamă variată, potrivit cerințelor consumatorilor.Realizarea nivelurilor de producție în sortimentele și calitățile prevăzute, precum și respectarea cu strictețe a normelor șl normativelor de consum de materii prime, materiale, corn-, bustibili și energie creează condiții pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de plan. Un accent deosebit trebuie pus pe folosirea la maximum a resurselor rezultate din procesele de producție și consum pentru acoperirea în proporție sporită a necesarului de materii prime al economiei și reducerea importurilor. în acest scop, în plan sint înscrise în mod distinct cantitățile de materiale care vor fi asigurate prin recuperare și recondiționare. Se impune ca ministerele și centralele, împreună cu institutele de cercetări și proiectări să acționeze cu fermitate pentru extinderea activității de recuperare a tuturor resurselor de metale feroase și neferoase, produse chimice, bunuri textile, produse din industria alimentară și agricultură. O atenție deosebită trebuie să acordăm organizării valorificării integrale a produselor uzate — mijloace de transport, mașini și utilaje, cabluri, materiale de construcții, bunuri de consum de folosință îndelungată — prin recondi- ționarea lor sau prin recuperarea și refolosirea materialelor, pieselor și subansamblelor componente. Avem datoria să luăm toate măsurile pentru îndeplinirea sarcinii trasate de secretarul general al partidului, de a crea în termen scurt o nouă ramură productivă, industria de recondițio- nare și valorificare a materialelor, pieselor și subansamblelor refolosi- bile.Prin orientările și sarcinile pe care le înscrie, proiectul de plan asigdră în continuare dezvoltarea intensivă și modernizarea agriculturii. Prevederile pentru sectorul producției vegetale țin seama de necesitatea îmbunătățirii structurii culturilor, sporirii accentuate a producției de cereale, plante tehnice, legume si fructe ; in zootehnie, creșterea efectivelor de animale va trebui însoțită de obținerea unor randamente și producții mult sporite de carne, lapte, ouă, lină. în condițiile unui an a- gricol normal, producția globală agricolă urmează să crească cu 4,7—6 la sută față de 1979, iar producția de cereale să atingă 26 milioane tone.Dezvoltarea acestei ramuri principale a economiei noastre naționale este susținută de lărgirea si modernizarea bazei tehnico-materiale. Potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu, s-a prevăzut dotarea mai rapidă cu mijloace de mecanizare — tractoare, combine ș.i alte mașini — astfel încdt lucrările agricole, mal ales cele de recoltare, să poată fi executate lntr-un timp mai scurt. Totodată, se vor realiza Importante lucrări de irigații și de ameliorare a solului ; se vor accelera înfăptuirea programului de chimizare a producției, aplicarea măsurilor stabilite de îmbunătățire a selecției și reproducției animalelor.în proiectul de plan sint stabilite obiective importante pentru extinderea și modernizarea activității de transporturi și telecomunicații. Corespunzător cerințelor economiei naționale, volumul transportului intern de mărfuri cu mijloace de folosință generală urmează să sporească cu 3,7 la sută. Creșterea dotării tehnice a acestei ramuri va trebui Însoțită de înfăptuirea unor măsuri ferme care să asigure raționalizarea fluxului de transport al mărfurilor, extinderea procedeelor moderne, folosirea integrală a parcului de transport, economisirea strictă a combustibililor și energiei, ridicarea substanțială a calității prestațiilor atît pentru unitățile economico-sociale, cit și pentru populație.,Fondurile alocate pentru investiții' însumează aproape 245 miliarde lei, reprezentînd mai mult decit s-a investit în întregul deceniu 1951—1960. Avuția țării va spori cu încă 670 capacități de producție industriale și agrozootehnice mai importante. Repartizarea pe teritoriu a investițiilor creează posibilități ca în anul 1980 toate județele să dispună de capaci- 

tați pentru realizarea unei producții industriale de peste 10 miliarde lei.Resursele de investiții prevăzute pentru anul viitor sint concentra-te cu prioritate, prin plan, spre obiectivele în curs de execuție care au condiții de punere rapidă în funcțiune ; sint asigurate, totodată, mijloacele necesare începerii unor importante lucrări care urmează să fie finalizate în primii ani ai viitorului cincinal.înfăptuirea exemplară a acestui .amplu program de investiții impune să acționăm cu mai multă hotărire pentru respectarea strictă a termenelor de dare în exploatare a noilor capacități de producție, pentru a- plicarea tuturor măsurilor indicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la introducerea celor mai e- ficiente soluții tehnologice și constructive, cu consumuri minime da metal și ciment, desfășurarea ritmică a activității pe toate șantierele, folosirea integrală a forței de muncă și a utilajelor de construcții.Ținind seama de rolul deosebit da important pe care îl au cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică pentru progresul economic și social al țării, proiectul de plan orientează în mai mare măsură activitatea din acest domeniu spre soluționarea problemelor majore ale creșterii și modernizării producției sociale. In anul 1980 urmează să se realizeze 624 o- biecțive principale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, ceea ce va contribui la valorificarea superioară a materiilor prime, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției.Prevederile înscrise în proiectul de plan asigură participarea tot mai activă și eficientă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii. Volumul comerțului exterior urmează să sporească cu 14,8 la sută față de 1979, în condițiile creșterii mai accentuate a exportului. Sarcinile din domeniul exportului țin seama de capacitatea tot mai mare a industriei noastre de a realiza un sortiment diversificat de produse cu un grad înalt de prelucrare și performanțe tehnico-economice superioare. în a- celași timp, fondurile prevăzute pentru import au fost dimensionate in spiritul unui sever regim de economii și asigură acoperirea necesarului de materii prime și materiale, mașini și utilaje. Prin plan sint create condițiile materiale și financiare pentru realizarea tuturor acțiunilor de cooperare convenite cu țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și cu alte țări.înfăptuirea prevederilor de plan privind comerțul exterior impune să acționăm cu fermitate pentru gospodărirea cu grijă a fondurilor destinate importului — prin reducerea continuă a consumurilor specifice de materii prime, utilizarea în măsură sporită a resurselor din producția internă, a înlocuitorilor și materialelor recuperate și refolosibile. Va trebui să crească răspunderea tuturor ministerelor, centralelor, întreprinderilor și organizațiilor de comerț exterior pentru obținerea de prețuri a- vantajoase la export și import, creșterea eficienței comerțului nostru exterior și asigurarea echilibrului planificat al balanței comerciale.Prin întreaga sa construcție, proiectul de plan pe anul 1980 concentrează în mai mare măsură atenția asupra ridicării eficienței economice, în condițiile aplicării ferme a noului mecanism economico-financiar în toate sectoarele de activitate, a principiilor autogestiunii și autoconduce- rii muncitorești.în acest cadru se prevede ca productivitatea muncii, calculată pe baza valorii producției nete, să crească în industria republicană cu 8,7 la sută, iar în activitatea de construcții cu 8,4 la sută. înfăptuirea acestor sarcini ne obligă să acționăm cu hotărîre pentru promovarea largă a progresului tehnic, folosirea intensivă a mijloacelor din dotarea fiecărei unități, ridicarea calificării și perfecționarea pregătirii profesionale, organizarea superioară a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei in toate întreprinderile și la toate locurile de muncă.Planul mobilizează In continuare eforturile pentru reducerea costurilor de producție, nivelul acestora la 1 000 lei producție-marfă urmind să scadă, în industria republicană, pină la cel puțin 772 lei, îndeosebi pe seama cheltuielilor materiale ; prin diminuarea costurilor de producție se estimează că vor fi realizate economii de peste 12,5 miliarde lei. De aceea, se impune să luăm măsuri ferme pentru utilizarea cu randamente superioare a materiilor prime, combustibililor și energiei, reducerea substanțială a consumurilor specifice, gospodărirea cu grijă a tuturor resurselor materiale.Interesele economiei naționale o- bligă la aplicarea de măsuri ferme pentru ridicarea continuă a calității produselor, pentru înfăptuirea integrală a prevederilor de asimilare a produselor noi și de reproiectare a celor existente, pentru întărirea controlului de calitate în toate fazele proceselor de producție și respectarea întocmai a disciplinei tehnologice 'și de fabricație. Avem datoria să intensificăm, corespunzător cerințelor progresului tehnic, preocupările din domeniul tipizării materialelor, semifabricatelor, mașinilor și utilajelor, a tuturor produselor, asigurînd reducerea la strictul necesar a numărului de tipodimensiuni, cu efecte deosebite asupra îmbunătățirii calității și fiabilității produselor, optimizării proceselor de producție și reducerii consumurilor de materii prime și materiale.Prevederile proiectului planului de dezvoltare economico-socială a patriei în anul viitor constituie o nouă 

șt elocventă expresie a grijii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Prin plan se asigură resursele necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii, creșterii volumului desfacerilor de mărfuri și a prestărilor de servicii, dezvoltării în continuare a construcției de locuințe, a bazei tehnico-materiale a activităților social- culturale, creîndu-se astfel condiții pentru înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai aprobat de Conferința Națională, program elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului.Potrivit prevederilor de plan, fon-

Sesiunea actuală a Marii Adunări Naționale, consacrată Planului național unic de dezvoltare economico-socială șl Bugetului de stat pe anul 1980, are loc la scurt timp după cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — eveniment de o importanță istorică pentru națiunea noastră socialistă — care a deschis noi perspective însuflețitoare pentru progresul continuu social-economic al patriei, pentru dezvoltarea ei pe drumul socialismului și comunismului.Prezentînd Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Guvernului Republicii Socialiste România, proiectul bugetului de stat, doresc să subliniez, în primul rînd, că el a fost elaborat sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în conformitate cu obiectivele și sarcinile stabilite de Congres, cu înaltele exigențe puse de acesta în fața economiei naționale, în spiritul sarcinii fundamentale pe planul activității financiare — sporirea eficienței economice.Bugetul de stat are la bază marile realizări obținute de poporul român în înfăptuirea actualului plan cincinal, ritmurile înalte de creștere, succesele de seamă în industrializarea țării, dezvoltarea agriculturii socialiste, în celelalte domenii, în ridicarea nivelului de trai material șl cultural al poporului ; el reflectă forța și trăinicia economiei românești, stabilitatea finanțelor țării și a monedei naționale. Totodată, acest buget — elaborat în strinsă corelare cu planul național unic de dezvoltare economico-socială — asigură mijloacele financiare necesare înfăptuirii'sarcinilor acestuia.Proiectul de buget a fost întocmit în condițiile aplicării largi a măsurilor de perfecționare a conducerii economice și financiare, a mecanismului financiar, a îmbunătățirilor aduse recent în legea finanțelor. în această ordine de idei, aș evidenția citeva trăsături caracteristice :La elaborarea ' bugetului s-a ținut seama de propunerile cuprinse în bugetele de venituri șl cheltuieli ale întreprinderilor, de concluziile desprinse din adunările generale ale oamenilor muncii, s-a conlucrat îndeaproape cu centralele, ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene. începlnd cu anul 1980 se vor stabili prin lege, pe centrale industriale : beneficiul, prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea producției nete, amortizarea fondurilor fixe, impozitul pe circulația mărfurilor, creșterea mijloacelor circulante? Aceasta va spori preocuparea și răspunderea întreprinderilor și centralelor, a organelor lor de conducere, pentru realizarea indicatorilor economico-financiari.Lărgindu-se autofinanțarea, se consolidează și cresc fondurile proprii ale întreprinderilor, fondul de dezvoltare economică cunoscînd un spor de peste 57 la sută față de 1979, fondul pentru mijloace circulante de 29 la sută, fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii de peste 14 la sută, în condiții comparabile. Din volumul total al beneficiilor se vor lăsa la întreprinderi și centrale, pentru fondurile acestora, 34 la sută, comparativ cu circa 28 la sută în acest an.Sporește, totodată, rolul creditului bancar în finanțarea activității unităților economice. De exemplu, creditul bancar va participa la completarea resurselor proprii pentru dezvoltarea economică, în proporție de peste 34 la sută, comparativ cu circa 27 la sută în anul curent.Creșterea importantă a fondurilor proprii ale unităților economice si a altor resurse financiare care nu trec prin buget impune o preocupare susținută pentru formarea și utilizarea acestora cu înaltă eficiență. De aceea, în acest an, potrivit indicației conducerii partidului și prevederilor legii finanțelor, proiectul bugetului de stat a fost, elaborat odată cu planul financiar centralizat pentru întreaga economie socialistă, plan care cuprinde toate activitățile financiare ale unităților de stat, cît și ale celor cooperatiste. Aceasta permite o mai bună evaluare a întregului potential al economiei sire mai bună a acesteia.în același timp, tru finanțarea economiei pe calea creditului, importante mijloace financiare care provin din disponibilitățile unităților socialiste și din alte resurse aflate la bănci.Toate acestea ne permit să apreciem că bugetul de stat a fost elaborat ca un instrument pentru înfăptuirea politicii partidului de afirmare a autofinanțării și autogestiunii, de întărire a autoconducerii muncitorești pe toate treptele organizatorice, cu precădere in unitățile socialiste productive.Bugetul pe 1980 prezintă la venituri și cheltuieli 315,9 miliarde lei, fiind întocmit echilibrat. El se bazează pe execuția preliminată a bugetului pe anul în curs, care se va încheia cu un excedent de circa 1,6 miliarde Iei. în condiții comparabile, bugetul de stat crește cu 11,6 la sută, insă volumul său absolut scade față de anul precedent, atit ca urmare a lărgirii autofinanțării unităților economice, cît și a extinderii principiilor autogestiunii la unele venituri și cheltuieli în trecut în buget.Veniturile bugetului provin joritatea lor covîrșitoare din

întregului potep- naționale. o folo- tuturor resurselorse vor utiliza pen-naționale,

inclusein ma- activi-

dul de retribuire a personalului muncitor va spori față de anul 1979 cu 9.6 la sută. în anul viitor se va încheia cea de-a doua etapă de majorare a retribuției care va ajunge în medie la 2 267 lei lunar, nivel superior prevederilor din planul cincinal. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist vor crește cu 9,3 la sută, iar prestările de servicii către populație cu 11,6 la sută, concomitent cu ridicarea continuă a structurii ________________în anul 1980 se vor realiza aproape 245 000 / "garsoniere. O puternică dezvoltare va cunoaște baza materială a învăță- mîntului, ocrotirii sănătății, culturii fizice și sportului ; vor fi date în folosință 20 700 locuri în grădinițe, a-

calității și diversificarea sortimentale.apartamente și peste 5 000

prezentată de tovarășul PAUL NICULESCU, 
viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelortatea unităților economice socialiste. Impozitele și taxele de la populație reprezintă mai puțin de 1 la sută din venituri.Prin acest buget se asigură finanțarea acțiunilor prevăzute în planul de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare economică se vor aloca prin buget circa 195 miliarde lei, ceea ce reprezintă 62 la sută din totalul cheltuielilor bugetare. Dacă adăugăm la acestea fondurile proprii pe care le au la dispoziție unitățile economice de stat și cooperatiste prevăzute in planul financiar centralizat se ajunge la aproape 418 miliarde lei. Se menține prioritatea acordată sferei producției materiale, industriei, agriculturii, construcțiilor, fonduri importante fiind alocate, de asemenea, pentru cercetarea științifică, prospecțiuni și lucrări geologice.Este asigurată, totodată, finanțarea integrală a programului de măsuri privind creșterea nivelului de trai și ridicarea calității vieții întregului popor. Numai pentru majorarea din etapa a Il-a a retribuțiilor, alocațiilor de stat pentru copii șl pensiilor acordă aproape 17 miliarde lei. afara acestora, se prevăd pentru vățămint peste 19 miliarde lei, pentru sănătate peste 14 miliardeSuma totală destinată acțiunilor social-culturale reprezintă aproape 74 miliarde lei, cu peste 10 la sută mai mult decît în anul în curs, ajungînd la 10 245 lei pe familie.Bugetul prevede mijloacele necesare finanțării măsurilor de apărare națională. Potrivit indicațiilor date de conducerea partidului, cheltuielile de apărare pe 1979 au fost reduse cu 500 milioane lei, sumă care a fost utilizată pentru majorarea alocațiilor de stat pentru copii. Pe anul 1980 cheltuielile de apărare sint de circa 12,5 miliarde lei, creșterea fiind aproape egală cu creșterea retribuțiilor personalului militar.S-a urmărit creșterea gradului de autofinanțare a unităților administra- tiv-teritoriale. Numărul consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale ale căror cheltuieli sint acoperite în Întregime de veniturile proprii și de sumele defalcate din veniturile provenite de la

se în in- iar lei.

al Dezvoltării Economice și Sociale a României
la proiectele de legi pentru adoptarea

planului și bugetului de stat
Economice și Marii Adunări

Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Biroului permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Sociale, ' să prezintNaționale coraportul la proiectele de legi pentru adoptarea Planului național unic și Bugetului de Stat pe anul 1980.Suportul solid al prevederilor planului și bugetului pe anul următor îl constituie succesele remarcabile obținute în perioada 1976—1979, sintetizate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu celui de-al XII-lea Congres al partidului, care au asigurat creșterea și modernizarea forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, sporirea considerabilă a avuției naționale, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii. Planul pe anul viitor, la fel ca toate proiectele și realizările economico-sociale din ultimul deceniu și jumătate, poartă amprenta gindirii economice și social-poli- tice a secretarului general al partidului, a caracteristicilor stilului său revoluționar de activitate, a excepționalei sale capacități de a canaliza energiile întregului popor și potențialul material al țării într-o unică direcție, în vederea accelerării progresului patriei noastre. Toți cei care au participat, într-o fază sau alta, la lucrările de fundamentare, știu că în forma sa actuală planul reflectă integral — atit in proporțiile de bază, cît și în prevederile concrete pe diferite ramuri — indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea susținută a economiei românești, prin mobilizarea deplină a rezervelor existente în toate sectoarele de activitate și gospodărirea cu maximă responsabilitate a resurselor societății. Prin solicitarea suplimentară a factorilor intensivi ai creșterii ■ economice, ecuațiile planului pe anul următor au fost astfel rezolvate încît să se păstreze ritmurile și nivelurile de dezvoltare prevăzute în cincinal

proape 3 300 săli de clasă și peste 30 000 locuri in internate. Se creează astfel posibilități tot mai bune pentru creșterea calității vieții, a bunăstării întregului popor.Ne revine sarcina ca, împreună cu colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi, centrale și ministere, din organele locale, să acționăm cu toată energia pentru transpunerea integrală în viață a prevederilor programului de dezvoltare economico- socială a țării în viitorul an.Avînd convingerea fermă că Planul național unic pe anul 1980 va marca un nou și important pas pe drumul realizării Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, vă rog să-l votați și să-l învestiți, astfel, cu putere de lege.

unitățile republicane ce acționează pe teritoriul lor a crescut de la 688 în 1978 la 1 386 în 1979, estimîndu-se că se va ajunge la circa 1 600 în 1980. Revine ca sarcină comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare să crească în continuare numărul unităților autofinanțate, să acționeze mai ferm pentru sporirea bazei de venituri proprii, prin dezvoltarea continuă a activităților economice de interes local, a prestărilor de servicii și altor activități, ținind seama de cerințele populației.Desigur, elaborarea bugetului de stat nu reprezintă totul. După aprobare, esențialul îl constituie măsurile 
ce urmează să fie luate pentru executarea sa exemplară. în această direcție, este necesar să se concentreze eforturile tuturor unităților economice, centralelor, ministerelor, întregului aparat financiar-bancar.Una din condițiile fundamentale pentru buna executare a bugetului o reprezintă îndeplinirea — de fiecare unitate economică — a sarcinilor care privesc creșterea producției nete, realizarea producției fizice, sporirea productivității muncii, a celorlalți indicatori calitativi.Capătă o importanță de prim ordin preocuparea pentru reducerea costurilor de producție, a cheltuielilor materiale, întărirea regimului de economii, cu deosebire la combustibil, energie, materii prime, o mai intensă recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, lichidarea oricăror manifestări de risipă și proastă gospodărire.Pentru a putea asigura mijloacele financiare necesare finanțării programelor de dezvoltare și programului de creștere a nivelului de trai, ește necesar să se acționeze cu cea niai mare strășnicie pentru realizarea de către toate unitățile economice a beneficiului, prelevării pentru societate, amortizării, a tuturor resurselor necesare pentru satisfacerea obligațiilor față constituirea Aceasta este bază pentru financiar.privind cheltuielile bugetului ca limite maxime, trebuie acționat continuu pentru reducerea lor. pentru realizarea obiectivelor prevăzute cu eforturi financiare minime. .

de stat, cît și pentru fondurilor proprii, una din cerințele de asigurarea echilibrului Considerînd prevederile

prezentat de tovarășul EMILIAN DOBRESCU,
secretar al Consiliului Supremși programul adoptat de Conferința Națională, în condițiile cînd economia mondială este traversată de profunde tensiuni și perturbații.Caracteristicile viitorului plan a- nual izvorăsc atît din atributele generale ale actualului cincinal — prima etapă de înfăptuire a programului partidului — cît și din faptul că asigură legătura cu noul cincinal, fiind elaborat sub inrîurirea directă a documentelor pregătitoare și hotărî- rilor Congresului al XII-lea. întocmit In contextul generalizării principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, proiectul planului a făcut obiectul unor ample analize și dezbateri în întreprinderi, centrale, ministere și județe, marcînd accentuarea rolului șl răspunderilor unităților de bază in conceperea șl îndeplinirea sarcinilor dezvoltării noastre economico-sociale.Una din trăsăturile marcante ale planului pe anul 1980 este promovarea mai hotărîtă a politicii energetice a partidului. Creșterea substanțială a producției de cărbune și valorificarea in continuare a potențialului hidroenergetic vor permite în 1980, în condițiile menținerii practic la nivel constant a extracției de hidrocarburi, acoperirea din resurse proprii a circa 80 la sută din consumul intern de energie primară — ca prim pas în realizarea obiectivului stabilit de Congresul al XII-lea de a asigura în deceniul viitor independența energetică a țării. Planul cuprinde, totodată, sarcini importante în domeniul economisirii combustibilului și energiei electrice, de a căror îndeplinire depind în mod esențial echilibrul balanței energetice și reducerea cu peste 7 la sută, față de preliminările pe acest an, a consumului de energie primară pe unitatea de venit național.

In construcția planului, un loc

substanțiale a muncii, ca și s ce au loc >u populației, este

Se cer măsuri hotărlte pentru lichidarea situațiilor in care anumite produse sau activități — rentabile în t unele întreprinderi — se realizează cu pierderi in altele, pentru reducerea subvențiilor acordate In mod excepțional și potrivit legii unor Întreprinderi din industria cărbunelui,' petrolului sau producătoare de alte materii prime, pentru asigurarea unei rentabilități cît mai înalte in toate domeniile de activitate economică. Se impun, de asemenea, măsuri ferme pentru încadrarea în normele de stoc și normativele mijloacelor circulante stabilite, reducerea și lichidarea imobilizărilor materiale și financiare, prevenirea cauzelor care Ie generează, accelerarea circulației fondurilor.Avînd în vedere volumul uriaș al investițiilor, este necesar să se acționeze cît mai consecvent pentru reducerea costurilor acestora, să se asigure darea în funcțiune la timp a obiectivelor prevăzute și realizarea parametrilor tehnico-economici, reducerea volumului de investiții neterminate, a stocurilor de utilaje nemontate, să se gospodărească in condiții economice cît mai eficiente materialele, și fondurilor puse la dispoziție.Măsuri deosebite sint necesare pa planul relațiilor economice cu străinătatea, pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor privind producția de export, în structura, calitatea și nivelul tehnic care să o facă competitivă pe piața externă, realizarea de prețuri corespunzătoare eforturilor da producție și creșterii impuse de costul materiilor prime, dimensionarea corectă a importurilor, îmbunătățirea continuă a eficienței economico-va- lutare, cu scopul de a asigura echilibrul planificat al balanței de plăți externe.Trebuie să acționăm și în viitor pentru menținerea în continuare a unei circulații bănești sănătoase. în condițiile sporirii veniturilor oamenilor deplasărilor pozitive structura consumului necesar să se asigure creșterea prevăzută în plan cu privire la producția și desfacerea bunurilor de larg consum, cu deosebire cele de folosință îndelungată, lărgirea varietății sortimentale a acestora și îmbunătățirea calității lor, contractarea și vînzarea de locuințe către populație, prestările de servicii, turismul și organizarea timpului liber, dezvoltarea activităților de economisire la C.E.C.Sarcini importante revin Ministerului Finanțelor, băncilor, întregului aparat economico-financiar, care vor acționa cu toată perseverenta pentru a asigura executarea în cele mai bune condiții a prevederilor bugetului de stat, planului financiar centralizat, bugetelor de venituri și cheltuieli ale tuturor unităților, pentru întărirea ordinii și disciplinei financiare, exercitarea unui control financiar preventiv eficient și riguros, aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar în toate domeniile, gospodărirea cu înalt simț de răspundere a mijloacelor materiale și financiare, înfăptuirea întregii politici economico-financiare a partidului și statului.Dați-mi voie, jn încheiere, să prezint spre adoptare Marii Adunări Naționale, în conformitate cu legea, contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1978, care cuprinde la venituri 300,8 miliarde lei și la cheltuieli 299,3 miliarde lei, cu un excedent de 1,5 miliarde lei.Vă invit să votați proiectul de buget pe anul 1980, cu convingerea că el corespunde în întregime programului de dezvoltare social-econo- mică a țării, sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului privind progresul, prosperitatea și înflorirea patriei, ridicarea nivelului de civilizație materială și spirituală a întregului popor.
Suprem

central ocupă a- sigurarea bazei de materii prime, prin intensificarea prospecțiunilor geologice și dezvoltarea accelerată a industriei extractive, extinderea mai rapidă și modernizarea dotării tehnice a acestui sector. Consiliul Suprem ține să evidențieze amploarea ce se conferă acțiunii de recuperare și refolosire a resurselor materiale rezultate din procesele de producție și consum, treeindu-se la aplicarea ansamblului de măsuri — indicat de conducerea partidului — pentru organizarea unei veritabile industrii de reciclare a materiilor prime, materialelor, pieselor și subansamblelor. însemnătatea prevederilor în acest domeniu este ilustrată de faptul că în anul 1980 recuperările urmează să contribuie la acoperirea necesarului intern In proporție de 43 la sută la fier, 40 la sută la cupru și plumb, 30 la sută la benzi de transport și articole tehnice da cauciuc, circa 40 Ia sută la lemn, materiale fibrocelulozice, maculatură, textile.Proiectul de plan corespunde concepției, fundamentate în Raportul prezentat Congresului al XII-lea al partidului, de restructurare a industriei noastre, pe baza dezvoltării prioritare a subramurilor de prelucrare avansată, îndeosebi In construcția de mașini, metalurgie, chimie. Pe ansamblul industriei se prevede creșterea, pe întregul cincinal, cu 22 la sută a gradului de valorificare a materiilor prime, combustibililor și energiei, ca expresie a procesului de modernizare structurală a producției.O altă caracteristică esențială a planului pe anul viitor este accentuarea rolului agriculturii în economia națională, prevăzindu-se suplimentarea dotării cu tractoare și mașini agricole, recuperarea restanțelor în executarea lucrărilor de irigații, acoperirea in condiții mai bune a nece-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pas. a H-a)sarului de îngrășăminte chimice și pesticide, concomitent cu aplicarea fermă a complexului de măsuri legate de constituirea și funcționarea consiliilor unice agroindustriale. Se vor crea, astfel, premisele materiale și organizatorice pentru trecerea la înfăptuirea noii revoluții în agricultură, in concordanță cu orientările aprobate de Congresul al XII-lea al partidului. Pornind de la condițiile superioare în care se va desfășura activitatea agricolă in anul următor, planul prevede îmbunătățirea utilizării fondului funciar, realizarea unei structuri mai raționale a culturilor, creșterea efectivelor de animale și rezolvarea problemei furajere, stabilind sarcini de producție care să permită satisfacerea necesităților de consum ale populației, aprovizionarea cu materii prime a industriei.Corespunzător cerințelor trecerii la o nouă calitate în activitatea economică, o trăsătură definitorie a planului pe 1980 este intensificarea progresului tehnic in toate ramurile, accentuindu-se prevederile de asimilare as noi produse și tehnologii, de extindere a mecanizării și automatizării producției, pe baza valorificării concepției tehnice naționale. Urmă- rindu-se o mai strînsă conexiune a cercetării științifice cu necesitățile economiei, circa 70 la sută din obiectivele planificate sint destinate ramurilor producției materiale. Doresc să subliniez în mod deosebit că această secțiune, beneficiind de orientările stabilite in Programul-directivă de cercetare și progres tehnic, a căpătat un rol primordial în construcția întregului plan național.In domeniul investițiilor, planul cprdă prioritate concentrării mai
Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 
la proiectele de legi privind planul și bugetul de stat
Examinarea de către comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale a proiectelor de legi pentru adoptarea planului național unic și bugetului de stat pe anul următor — a spus raportorul — s-a desfășurat sub semnul puternicului ecou pe care l-au avut lucrările Congresului al XII-lea al partidului — înscris in istorie ca promotor al unei noi etape, mai rodnice, în ascensiunea țării noastre spre societatea socialistă multilateral dezvoltată. Strălucita analiză a căilor de dezvoltare prezentă și viitoare a țării noastre, caracterul profund științific, realist, de inestimabilă valoare teoretică și practică ce străbate Raportul și celelalte documente adoptate de Congresul partidului întruchipează gindirea hovatoare, originală, revoluționară, înțelepciunea și clarviziunea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin care se deschid noi orizonturi tuturor compartimentelor vieții economico-sociale și politice, configurate în obiectivele fundamentale privind înaintarea României spre treptele superioare ale civilizației socialiste și comuniste.Comisiile au constatat că planul de dezvoltare economico-socială pe anul 1980 orientează Întreaga activitate spre înfăptuirea sarcinilor înscrise in planul cincinal și în planul suplimentar adoptat de Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 și asigură, in același timp, cadrul și condițiile materiale necesare trecerii cu succes la înfăptuirea hotă- ririlor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru viitorul cincinal.Ca factor hotăritor al întregii dezvoltări prezente și viitoare a țării, industria își păstrează in continuare un rol prioritar. în procesul de perfecționare a structurilor industriale se remarcă dinamica mai înaltă a ramurilor de virf, orientarea spre produse avantajoase din punct de vedere al îmbunătățirii raportului dintre ritmul creșterii economice și cheltuielile de energie.Comisiile apreciază că accentul care se pune pe întărirea bazei tehnico-materiale a agriculturii va avea o înriurire pozitivă asupra 

judicioase a forțelor și punerii în funcțiune a noilor capacități, care trebuie să asigure în proporție de circa două treimi sporul producției industriale, cuprinzînd, totodată, resursele necesare lucrărilor de legătură cu viitorul cincinal, în scopul menținerii dinamismului economiei noastre. Se prevede, de asemenea, continuarea procesului de îmbunătățire a amplasării teritoriale a industriei și celorlalte ramuri, pe baza creșterii potențialului economic al tuturor zonelor și localităților țării.Consiliul Suprem apreciază că prevederile în domeniul comerțului exterior asigură lărgirea în continuare a schimburilor economice cu alte state, amplificarea cooperării internaționale în producție, știință și tehnică. Element esențial al viitorului plan anual, echilibrul balanței de plăți externe are în vedere asigurarea unui export competitiv, din punct de vedere tehnic și economic, perfecționarea activității de comercializare a produselor în scopul obținerii de prețuri avantajoase și Îmbunătățirii cursurilor de revenire, gospodărirea cu maximă eficiență a fondurilor valutare destinate importurilor.Se impune a fi relevată, de asemenea, orientarea planului spre accentuarea eficienței economice, reflectată sintetic in reducerea ponderii cheltuielilor materiale in produsul social și realizarea în proporție hotă- ritoare a sporului de venit national prin ridicarea productivității muncii. Oglindind forța crescîndă a economiei noastre, opțiunile politicii partidului in repartiția primară și redistribuirea venitului național, planul financiar centralizat și bugetul de stat se prezintă echilibrate, asigurînd resursele necesare înfăptuirii sarci

prezentat de deputatul ILIE ȘĂLAPAcreșterii producției agricole atît în anul 1980, cit și în viitorul cincinal. Folosirea cu randament sporit a mijloacelor tehnice, a pămîntului și a forței de muncă constituie o îndatorire supremă a tuturor unităților, a tuturor celor ce lucrează în agricultură, în vederea asigurării — pe măsura dezvoltării bazei materiale — a produselor necesare satisfacerii nevoilor de consum ale populației, ridicării bunăstării generale a societății noastre.Analizînd proiectul de Lege privind adoptarea Bugetului de stat pe anul 1980, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale au constatat că, in condițiile intăririi autogestiunii și autoconducerii muncitorești, prevederile bugetare direcționează întreaga activitate economică spre ridicarea substanțială a eficienței economice in toate domeniile de activitate. în acest cadru, sint de relevat prevederile din proiectul de lege prin care se instituie măsuri și sarcini privind gospodărirea exigentă a fondurilor în fiecare unitate economică și bugetară, obținerea de rezultate maxime de pe urma fiecărui leu cheltuit.Elaborat în condițiile aplicării desfășurate a noului mecanism economico-financiar, bugetul pe anul următor asigură o corelare mai bună a obiectivelor de dezvoltare a întreprinderilor cu cele ale economiei naționale, armonizează intr-o mai mare măsură interesele fiecărui om al muncii cu interesele generale ale societății.Comisiile apreciază că dimensiunile obiectivelor planului și bugetului pe 1980 obligă întreprinderile și celelalte unități la un inalt spirit gospodăresc în întreaga lor activitate. în același timp, obligă organele, centrale și cele de control să ia măsuri ferme pentru întărirea disciplinei economice și financiare, a răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor, să exercite un control multilateral și exigent, cu deosebire preventiv, asupra modului în care se asigură condițiile de realizare și se aduc la îndeplinire obiectivele planificate.O caracteristică importantă a tuturor prevederilor pentru anul 1980 o reprezintă asigurarea fondurilor bănești și a resurselor materiale pen

nilor de dezvoltare economico-socială a țării.In mod deosebit trebuie menționat faptul că planul și bugetul cuprind mijloacele necesare pentru încheierea etapei a doua de majorare a retribuțiilor, pensiilor și alocațiilor pentru copii, pentru dezvoltarea în continuare a bazei materiale a învățămîn- tului, ocrotirii sănătății, culturii și îmbunătățirea condițiilor de locuit. Se prelimină, astfel, sporirea pe întregul cincinal a retribuției reale cu 30—32 la sută și a veniturilor reale ale țărănimii cu 30 la sută, asigurindu-se depășirea substanțială a prevederilor inițiale și înfăptuirea programului suplimentar de creștere a nivelului de trai adoptat de Conferința Națională din 1977.Prezentind tabloul impresionantelor realizări obținute în actualul cincinal în dezvoltarea țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, totodată, la Congresul al XII-lea al partidului, principalele neajunsuri și greutăți apărute în activitatea economică. Această exigentă analiză capătă o semnificație deosebită în contextul trecerii la îndeplinirea planului pe anul 1980, care impune o preocupare susținută pentru eliminarea hotărîtă a carențelor manifestate în execuția sarcinilor economice, valorificarea deplină a marilor rezerve de care dispune economia noastră.Pornind de la considerentele expuse, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale recomandă Marii Adunări Naționale adoptarea planului și bugetului pe anul 1980, ale căror prevederi asigură realizarea cu succes a actualului cincinal și creează premise optime pentru transpunerea în viață a Directivelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.

tru încheierea celei de-a doua etape de majorare a retribuțiilor, pensiilor și alocațiilor și dezvoltarea activităților social-culturale. Toate acestea vor însemna realizarea celei mai substanțiale creșteri a veniturilor populației înfăptuite vreodată in țara noastră, expresie de semnificație majoră pentru înaltul umanism ce străbate întreaga politică a partidului și statului nostru, pentru modul in care se înfăptuiește permanenta indicație a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a pune omul și bunăstarea sa materială și spirituală in centrul preocupărilor, a întregii activități de partid și de stat, ca lege și țel fundamental al creșterii economice și sociale.Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale au analizat modul de îndeplinire a prevederilor de plan pe anul 1978, constatînd că cel de-al treilea an al actualului cincinal s-a înscris în istoria construcției socialiste din țara noastră prin succese remarcabile și in consecință propun aprobarea executării planului pe anul 1978.Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară a examinat, de asemenea, contul general de încheiere a execuției Bugetului de stat și execuția bugetului Marii Adunări Naționale pe anul 1978, pro- punînd aprobarea acestor documente.Pe baza concluziilor rezultate din examinarea proiectului Legii privind adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială și a proiectului Legii pentru adoptarea Bugetului de stat, comisiile permanente își exprimă convingerea că prin prevederile pe care le conțin se asigură condițiile, fondurile și căile de acțiune impuse de traducerea in viață a obiectivelor înscrise în Programul partidului, pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale șl ridicarea în continuare a nivelului de trai al întregului popor, pentru asigurarea trecerii la înfăptuirea hotărîrilor adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. în lumina tuturor acestor constatări, comisiile permanente avizează favorabil, în unanimitate, cele două proiecte de legi și propun Marii Adunări Naționale adoptarea lor în forma în care au fost prezentate.

DinLuind cuvintul, deputatul GhSOr* 
ghe Dumitrache a spus: In numele tuturor locuitorilor din , județul Brașov, doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată marea noastră satisfacție și mîndrîe pentru realegerea în funcția de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al patriei, pe care întregul nostru popor îl așază cu toată dragostea și recunoștința între cei mai de seamă dintre conducătorii săi din toate timpurile. Proiectele de legi aflate pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale ilustrează din nou, in chip strălucit, personalitatea și gindirea înțeleaptă a secretarului nostru general, contribuția sa remarcabilă lâ elaborarea și înfăptuirea politicii economice românești, care urmărește statornic creșterea nivelului de trai al întregului popor, independența și suveranitatea patriei, situarea României în rîndul statelor dezvoltate.După ce s-a referit la succesele obținute de oamenii muncii din județul Brașov în îndeplinirea prevederilor primilor 4 ani ai cincinalului, vorbitorul a relevat că prevederile planului național unic din anul viitor corespund pe deplin posibilităților și cerințelor dezvoltării economico-so- ciale a țării și ale fiecărui județ în parte. Acționînd pe linia folosirii cit mai depline a puternicului potențial tehnic și material de care dispune județul nostru — a spus vorbitorul — vom face ca la sfirșitul anului viitor producția globală pe locuitor să ajungă la peste 125 000 lei. în agricultură ne-am propus să obținem o producție de 3.4 miliarde lei, ceea ce înseamnă dublarea producției obținute în 1975.în continuare, vorbitorul s-a referit la preocupările de viitor ale colectivelor de muncă din județ, între care creșterea productivității muncii, introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico- științifice. intensificarea autodotării, înnoirea producției, realizarea unei noi calități în organizarea și conducerea producției, creșterea substanțială a exporturilor.Proiectele planului și bugetului de stat pe anul 1980 — a spus in cuvintul său deputatul Gheorghe Petres- — se înscriu armonios în orientările și hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului privind dezvoltarea, in continuare, în ritmuri inal- te, a întregii economii naționale, ridicarea tot mai accentuată a bunăstării materiale și spirituale a tuturor cetățenilor patriei.în continuare, vorbitorul a arătat că oamenii muncii din industria construcțiilor de mașini și-au onorat angajamentul asumat în cinstea Congresului. de a îndeplini înainte de termen sarcinile de plan pe patru ani.Constructorii de mașini sint pe deplin conștienti că rezultatele nu sint la nivelul cerințelor economiei și a posibilităților existente. în acest cadru, referindu-se la sarcinile ce revin industriei constructoare de mașini în anul viitor, vorbitorul a arătat că nivelurile sporite de producție prevăzute vor trebui realizate în condiții de eficientă superioară. Avem datoria să folosim mai bine materiile prime și materialele de care dispunem, sporind indicele de valorificare a metalului. Ne preocupăm atît de buna gospodărire a resurselor, cit și de modificări calitative in structura producției, dezvoltind în special acele domenii in care materialele sint superior valorificate prin încorporarea lor in produse de înaltă tehnicitate și complexitate. O problemă centrală ce ne preocupă este să exportăm in condiții cit mai avantajoase, să vindem produsele noastre la prețuri corespunzătoare, să obținem un cAirs de revenire cit mai bun.s în adunările generale, a arătat în încheiere vorbitorul, oamenii muncii din unitățile constructoare de mașini au apreciat că planul pe 1980 se bazează pe posibilitățile 'reale de care dispunem și s-au angajat să-și concentreze eforturile în vederea valorificării superioare a tuturor resurselor existente.în cuvintul său, deputatul GhcOF- 
ghe Rădulescu a spus : Doresc să exprim — odată cu adeziunea cetățenilor din circumscripția electorală care m-au ales deputat în Marea Adunare Națională — aprobarea și atașamentul tuturor oamenilor muncii din metalurgia neferoasă față de politica clarvăzătoare, științifică a partidului și statului nostru, față de

cuvîntul participantilor la dezbaterirodnica activitate a celui mai iubit fiu al poporului, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste. România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. eminent conducător politic, promotor și apărător ferm al principiilor păcii și colaborării intre popoare.După ce a evidențiat realizările oamenilor muncii din metalurgia neferoasă, sprijinul acordat de conducerea partidului și statului acestei ramuri industriale, vorbitorul a arătat că pentru a răspunde exigențelor sporite înscrise in planul economico- social pe 1980 și in cincinalul următor va trebui să se acorde o mai mare grijă reducerii costurilor de producție, a consumurilor specifice, la energie electrică în special. Colectivele din unitățile centralei își orientează programele de măsuri în vederea identificării de noi rezerve privind mai buna utilizare a tehnicii existente, introducerea unor tehnologii cu consumuri reduse de materii prime și energetice, a creșterii eficienței întregii activități economice.Știm că realizările noastre, ale celor ce muncesc in metalurgia neferoasă, a menționat vorbitorul, sint o parte din înfăptuirile remarcabile ale poporului nostru care fac ca România socialistă să fie astăzi o prezență activă și dinamică în amplul circuit mondial de valori materiale. Este și aceasta o dovadă a sporirii participării românești la diviziunea internațională a muncii potrivit orientărilor stabilite cu atîta clarviziune de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Luind cuvintul, deputatul |U| jfCQQ 
Den Anghela spus: Lucrările se- siunii Marii Adunări Naționale, care dezbat astăzi planul și bugetul de stat pe 1980, se desfășoară in condițiile cînd întregul nostru popor acționează mai strîns unit ca oricînd în jurul conducerii partidului, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. .Exprimînd deplina aprobare față de conținutul realist al Planului național unic și Bugetului de stat pe 1980. vorbitorul s-a referit la sarcinile ce revin lucrătorilor din agricultura ialomițeană, care, puternic mobilizați de hotărîrile adoptate la Congresul al XII-lea, de prețioasele orientări și indicații date direct de secretarul general al partidului, cu diferite prilejuri, au luat toate măsurile pentru ca 1980 să fie anul pro- ducțiilor-record.Relevînd succesele obținute de cooperatorii din Grindu în înfăptuirea prevederilor stabilite in domeniul producțiilor vegetale și animale, vorbitorul a subliniat că, prin alocarea pe întreaga țară a unui volum de 155 miliarde lei investiții in agricultură, se creează o puternică bază tehnico- materială, ceea ce va permite realizarea mecanizării complexe a culturilor și chimizarea producției.Plecînd de la indicațiile date de secretarul general al partidului privind perfecționarea utilajelor de recoltat porumbul, vorbitorul a cerut organelor de resort să accelereze dotarea unităților agricole cu astfel de mașini, de mare productivitate.în cuvîntul său, deputatul Com- 
stantin Petre a spus: Elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, proiectele de legi supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale ilustrează încă o dată, prin întregul lor conținut,. preocuparea continuă a conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților țării. Măsurile ce se desprind din aceste documente cu privire la dezvoltarea economico-socială a Văii Jiului sint de o importanță deosebită pentru înflorirea bazinului nostru carbonifer, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a minerilor. în cele 11 luni din acest an, minerii celei mai mari întreprinderi miniere din țară — mina Lupeni — au reușit să dea suplimentar economiei naționale peste 55 000 tone cărbune, iar la productivitatea muncii au obținut un spor de 180 kg pe post. în anul 1980, numai la mina Lupeni creșterea de producție va atinge un ritm care va depăși cu 1 000 tone cărbune pe zi realizările medii obținute în anul 1979. Conform indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru în Valea Jiului din august 1979, se prevede introducerea masivă a mecanizării în subteran la lucrările de abataj, cit și la cele de pregătiri, astfel incit producția de cărbune extrasă mecanizat la mina Lupeni va atinge 80 la sută din totalul producției extrase, față de 40 la sută, cit s-a realizat în primul an al actualului cincinal. în prezent, în bazinul carbonifer al Văii Jiului se pregătesc pentru a fi deschise noi zăcăminte de cărbune la Hobiceni, Iscroni. Pe- trila-sud și altele.Vorbitorul a arătat că planul în profil teritorial prevede pentru orașul Lupeni investiții care vor crea condiții dintre cele mai bune de muncă și de viață locuitorilor acestor meleaguri, așa cum, dealtfel, a fost stabilit in programul de creștere a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Doresc să-mi exprim totala adeziune și deplina aprobare față de proiectele de legi privind planul de dezvoltare economico-socială a țării și bugetul de stat pe 1980 — a spus deputata CriStilKl POpgSCU. Acestea reflectă consecvența politicii partidului nostru privind dezvoltarea in ritmuri înalte, susținute, a economiei naționale, amplasarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, in toate județele, ceea ce va asigura, în continuare, condiții din ce in ce mai bune de muncă și de trai tuturor fiilor patriei, împlinirea personalității umane.Relevind rezultatele bune dobindite de întreprinderea de confecții Craiova, unde își desfășoară activitatea, vorbitoarea a arătat : Colectivul nostru a fost preocupat să găsească soluții care să permită ca pe aceeași suprafață construită să obținem producții mult mai mari. Astfel, producția industrială a sporit de aproape 3 ori, in condițiile creșterii productivității muncii cu aproape 172 la sută. Aceasta a impus optimizarea fluxului de producție, mecanizarea unor operații, trecerea la o calitate nouă, superioară, a muncii. Pe aceleași coordonate s-a înscris și grija pentru promovarea progresului tehnic, corespunzător revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, ceea ce ne-a 

permis să valorificăm superior forța de muncă și baza materială.Formele democratice de care dispunem și-au demonstrat viabilitatea, capacitatea de a valorifica izvorul nesecat de înțelepciune al colectivelor de Oameni ai muncii în soluționarea multiplelor aspecte ridicate de procesele de producție, găsind noi soluții și modalități de realizare a sarcinilor de plan.în încheiere, vorbitoarea a dat glas hotărîrii oamenilor muncii din întreprinderea de confecții Craiova de a realiza sarcinile ce le revin.După ce a relevat că actuala sesiune a Marii Adunări Naționale este chemată să dezbată două proiecte de legi deosebit de importante, care reflectă în mod concret programul măreț de dezvoltare a țării, deputatul |g|ț BdîCU a spus : Aș dori să informez Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, prezent de atitea ori în mijlocul nostru, al constructorilor Canalului Dunăre—Marea Neagră, că, puternic mobilizați de prețioasele dumneavoastră indicații și orientări, am reușit să găsim rezolvările corespunzătoare multora din problemele deosebit de complexe cu care ne-am confruntat, că lucrările de pe marea magistrală navală a țării înaintează in ritmuri susținute. Astfel, recent am reușit să încheiem lucrările de excavații la ecluza Cernavodă, să intensificăm desfășurarea acestor lucrări la ecluza Agigea și am Început turnarea in ritm industrial a betoa- nelor la aceste obiective-cheie ale canalului. Putem aprecia că lucrările de execuție a porturilor. Cernavodă — Medgidia și Basarabi și la podurile feroviare și rutiere de traversare a canalului se desfășoară intr-un ritm care asigură darea lor in exploatare la termenele prevăzute. Experiența acumulată în cursul lucrările»- de execuție a primilor 20 kilometri de canal ne oferă certitudinea rezolvării tuturor problemelor legate de execuția â 40 kilometri din traseul acestei importante magistrale de transport naval. Constructorii ce-și desfășoară activitatea pe Canalul Dunăre — Marea Neagră, muncind cu pasiune, abnegație și înaltă răspundere, vor găsi căile pentru însușirea și aplicarea tehnologiilor moderne de execuție care, să conducă la rezultate exemplare, la o eficiență ridicată..Asemeni tuturor cetățenilor țării — a spus vorbitorul — sint convins că prevederile de plan ce se propun spre ■aprobare Marii Adunări Naționale vor face ca țara noastră să se apropie și mai mult de nivelul țărilor dezvoltate, vor permite transpunerea in viață a țelului suprem al politicii partidului nostru, anume ca bunăstarea materială și spirituală a poporului român să se ridice la cote tot mai înalte.în cuvintul său, deputatul |Q(;n 
StfliCU referindu-se la realizările obținute de colectivul Combinatului de fire și fibre sintetice din Iași, a arătat că muncitorii de aici au reușit ca în luna noiembrie să raporteze îndeplinirea prevederilor pe 4 ani ai cincinalului la producția fizică, iar la export pe întregul cincinal. In aceste condiții avem posibilitatea ca pină la sfirșitul anului să producem suplimentar peste 17 mii tone fibre și fire poliesterice. Am realizat, și sintem în curs de a introduce în fabricație mai multe sortimente noi de fire mai subțiri și cu un număr mai mare de torsiuni. Pe lingă aspectul mai plăcut al acestor fire subțiri, din ele. se vor realiza țesături și tricoturi cu un consum diminuat, aproplindu-ne din acest punct de vedere de nivelurile realizate de țările cu tradiție in acest domeniu. Concomitent cu reducerea consumului de materii prime sintem preocupați de promovarea unui regim sever pentru economisirea energiei și a combustibililor. în acest cadru, aș dori să evidențiez larga acțiune pentru promovarea unor procedee și tehnologii noi, bazate pe cercetarea științifică, în colaborare cu institutele de învățămint superior din Iași și Institutul de cercetări chimice. Ca urmare, am reușit să realizăm o rnai bună valorificare a produselor secundare.îmi exprim totala adeziune — a spus vorbitorul — la prevederile din proiectele de lege supuse spre aprobare și asigur Marea Adunare Națională, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că noi, comuniștii, oamenii muncii din Combinatul de fire și fibre sintetice, împreună cu toate colectivele din municipiul și județul Iași, ne vom integra organic eforturilor creatoare ale întregului popor pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1980.Dezbaterea în cadrul actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale a proiectelor de lege privind planul și bugetul pe anul 1980 — a spus deputatul Gheorghe Pană - reprezintă un moment important în pregătirea temeinică a condițiilor pentru trecerea la îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului.în perioada actualului cincinal, oamenii muncii din Capitală și-au îndeplinit sarcinile rezultate din hotă- rîrile Congresului al XI-lea, și ale Conferinței Naționale ale partidului, ?recum și angajamentele asumate, n 11 luni din acest au, pe ansamblul municipiului București, prevederile planului la producția globală industrială au fost îndeplinite în proporție de 102,5 la sută, realizîndu-se suplimentar aproape 2,9 miliarde lei, întregul spor de producție fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii. în\ această perioadă s-au dat in funcțiune 80 capacități de producție, din care 15 în devans. Au fost date în folosință 28 000 apartamente, 32 200 mp spații comerciale, săli de clasă, precum și alte obiective social-culturale.Subliniind că prevederile proiectului bugetului de stat se fundamentează pe orientările stabilite de conducerea partidului nostru, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea accentuării laturilor calitative ale dezvoltării economiei, vorbitorul a spus: Pornind de la sarcinile calitativ superioare, reflectate in proiectul de buget, sintem hotărîți să acționăm în așa fel incit Capital» să-și aducă o contribuție sporită la înfăptuirea acestora. în anul viitor, volumul producției industriale a Capitalei va crește cu peste 7 miliarde lei.Sarcini deosebit de importante ne revin în anul viitor în domeniul investițiilor, întrucit va trebui să asi
gurăm punerea în funcțiune a 107 

capacități de producție, peste 42 000 de apartamente, numeroase obiective social-culturale.Doresc — a spus in încheiere vorbitorul — să asigurăm conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din Capitală, in frunte cu comuniștii, sint hotărîți să muncească cu abnegație și fermitate pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.în cuvîntul său, deputatul Ail- 
geEo Micuiescu, după ce s a referit la bilanțul activității pe anul 1979, care se încheie pozitiv, cu rezultate superioare față de 1978, a arătat că rezultatele de producție și economico-financiare sint totuși sub prevederile planului, situindu-se sub posibilitățile reale pe care le are agricultura.Obiectivul central al producției agricole vegetale în 1980 — a spus el — continuă să fie sporirea producției de cereale — unde va trebui să obținem 26 milioane tone.în continuare, vorbitorul a reliefat preocupările oamenilor muncii din agricultură în domeniul asigurării concentratelor și a necesarului de furaje pentru întregul efectiv de animale, sporirii producției de plante tehnice Ia hectar, consolidării bazei proprii de legume în fiecare județ, creșterii producției de fructe și struguri, ridicării efectivelor de animale. Vom acționa cu toată fermitatea, a arătat vorbitorul, la nivelul consiliilor unice agroindustriale și al conducerilor unităților, pentru exploatarea economică a bazei tehnico- materiale, pentru aplicarea noului mecanism economic în toate unitățile din agricultură, cale eficientă de stimulare a autoconducerii, a cointeresării oamenilor muncii în rezultatele finale ale activității.în industria alimentară, odată cu creșterea însemnată a resurselor și producției acesteia, vom acționa susținut pentru o valorificare mai bună a materiilor prime agricole, pentru creșterea calității și diversificarea producției.Subliniind hotărirea noastră de a susține cu toate forțele de care dispunem realizarea prevederilor proiectelor planului și bugetului de stat pe anul 1980, aducem cu profundă recunoștință calde mulțumiri conducerii partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija cu care ne-a îndrumat și orientat in îmbunătățirea prevederilor de plan pentru agricultură și industria alimentară pe anul 1980, pentru sprijinul multilateral acordat în asigurarea bazei materiale, pentru îndrumările prețioase privind mai buna folosire a acesteia în anul care urmează.Deputatul Zamfir Stancu ■ spus în cuvîntul său : Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe 1980 pune în fața colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul Combinatului petrochimic Borzești — ca dealtfel a întregii economii românești — sarcini mari și complexe, care vor necesita eforturi susținute din partea tuturor oamenilor muncii pentru realizarea lor exemplară. Planul p° anul viitor prevede realizarea unei producții industriale de peste 10 miliarde lei, fiind cu 40 la sută mai mare decît realizările anului acesta. Pentru a îndeplini obiectivele stabilite, ne-am propus ca in anul 1980 să realizăm un întreg ansamblu de măsuri politice și lehnico-organizato- rice, care vizează utilizarea la un nivel superior a întregului potențial material și uman, reducerea consumurilor de materii prime și energetice, valorificarea superioară a materiilor prime, deșeurilor și produselor secundare, îmbunătățirea calității produselor fabricate, aplicînd cu fermitate prevederile noului mecanism economico-financiar, ale auto- gestiunii economice și autoconducerii muncitorești. Vom continua cu perseverență acțiunile întreprinse in acest cincinal pentru modernizarea proceselor de producție, prin care am reușit, în primii patru ani, să obținem, pe instalațiile existente, o producție suplimentară de aproape 1 miliard lei prin creșterea randamentului capacităților de producție.Vorbitorul s-a referit, apoi, la preocupările colectivului pentru asimilarea in producție de noi tipuri de' cauciuc sintetic, latexuri, mase plastice, pesticide și alte produse chimice, valorificîndu-se superior materiile prime și continuindu-se aplicarea a numeroase tehnologii care au la bază cercetările elaborate de Institutul Central de Chimie, la eforturile ce se vor depune pentru creșterea continuă a productivității muncii și recuperarea în mai mare măsură a produselor secundare, pentru realizarea planului de investiții.Oamenii muncii români și maghiari, ce trăiesc și muncesc in deplină frăție în municipiul Odorheiu Secuiesc, a spus în cuvîntul său deputata 
Elisabeta Bedo — participă cu dăruire și abnegație la traducerea în viață a politicii partidului, la îndeplinirea sarcinilor profesionale și obștești, pentru sporirea avuției naționale, pentru a contribui la creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul nostru, fără deosebire de naționalitate, însuflețiți de clarvăzătoarele Directive ale Congresului al XII-lea, și-au intensificat continuu eforturile, reușind ca la 10 octombrie a.c. să realizeze sarcinile la producția globală industrială pe primii patru ani ai actualului cincinal, ceea ce va permite ca pină la sfirșitul a- cestui an angajamentul suplimentar de 579 milioane lei, prevăzut pentru întregul cincinal, să fie îndeplinit, contribuind astfel la realizarea producției suplimentare prevăzute pe întreaga economie. în acest an. industria județului Harghita va realiza o producție industrială de aproape 11 miliarde lei, îndeplinind astfel în avans cu un an prevederile Congresului al XI-lea al partidului. Sintem ferm hotărîți ca rezultatele obținute în actualul cincinal să le consolidăm și să le amplificăm in anul 1980 și in mod deosebit în cincinalul 1981—1985, să ne intensificăm eforturile pentru aplicarea mai fermă a noului mecanism economico-financiar, să economisim pe toate căile combustibili, energie, materii prime și materiale, să realizăm trecerea la o nouă calitate.în încheiere, permiteți-mi să mă declar întru totul de acord cu preve- 
(Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a III-a) derile planului si bugetului pe anul 1980.întregul conținut al proiectelor legilor pentru adoptarea planului și a bugetului pe anul 1980 — a spus în cuvîntul său deputatul |qq|| IqhCU — reflectă cu putere linia politică a partidului nostru de dezvoltare a forțelor de producție, de creștere a nivelului de viață a întregului popor. Prevederile înscrise în cele două proiecte de legi reflectă, totodată, consecvența cu care se înfăptuiește programul de dezvoltare teritorială a țării, pe baza repartizării raționale, într-o concepție unitară și armonioasă a forțelor de producție, accelerarea progresului economic și social al județelor și localităților rămase in urmă.Vorbitorul s-a referit în continuare la succesele obținute de oamenii muncii din industria județului Alba care au raportat îndeplinirea planului pe patru ani ai planului cincinal cu 45 de zile mai devreme, obținind suplimentar o producție în valoare de peste 1,8 miliarde lei. O contribuție importantă la înfăptuirea prevederilor planului cincinal și-au adus-o și constructorii de mașini din orașul Cugir, care au realizat în plus o producție în valoare de 640 milioane lei. Acționînd cu fermitate și perseverență pentru introducerea noului mecanism economico- financiar, a principiilor autoconduce- rii muncitorești și autogestiunii, întreprinderea mecanică din Cugir a reușit să realizeze și să depășească lună de lună indicatorii producției nete, să reducă cheltuielile la mia de lei producție-marfă, să economisească cantități însemnate de metal, combustibili și energie.. Colectivul nostru a reușit, de asemenea, să ridice ponderea produselor noi și modernizate la peste 45 la sută din totalul producției.Desigur, a arătat vorbitorii! — ne mindrim cu aceste realizări, dar ele nu trebuie să ne ducă la automulțu- mire. Sîntem ferm hotărîți să lichidăm grabnic neajunsurile care s-au manifestat, ridicînd pe un plan superior organizarea științifică a producției și a muncii, gospodărirea mijloacelor materiale și financiare, autocon- ducerea muncitorească.Arătind că o condiție primordială pentru infăptuirea deplină a prevederilor proiectelor de plan și de buget pe anul viitor o constituie asigurarea corespunzătoare a bazei materiale, deputatul Richard Winter a subliniat : Realizarea prevederilor programului de aprovizionare teh- nico-materială pe anul 1980 are in vedere o serie de elemente calitative noi, care vor asigura o mai bună valorificare și utilizare a materiilor prime și materialelor, intensificarea proceselor de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile. Astfel, de O deosebită însemnătate sint sarcinile înscrise în plan cu privire la sporirea gradului de prelucrare a materiilor prime, reducerea consumurilor normate, aplicarea unui regim sever de economii. Vorbitorul a apreciat pe deplin justificate orientările conținute in proiectele de lege supuse dezbaterii cu privire la sporirea în anul 1980 a participării materialelor refolosibile în resursele balanțelor, îndeosebi in condițiile prelungirii și intensificării crizei e- nergetice si de materii prime pe plan mondial. Este prevăzut ca cel puțin 40 la sută din resursele necesare consumului intern de oțel, cupru, hirtii-cartoane, fire și fibre și peste 30 la sută din cele de materiale lemnoase să se realizeze pe seama materialelor recirculate, iar ambalajele se vor recupera în proporție de 92— 94 la sută.Referindu-se la necesitatea creșterii eficientei fondurilor fixe și îndeplinirii indicilor de folosire planificați pe anul 1980, vorbitorul a arătat că sint încă mari rezerve pentru folosirea mai bună a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, inclusiv reintroducerea în circuitul economic a celor neutilizate. Numai în ramura construcțiilor de mașini creșterea cu un procent a indicilor de folosire a mașinilor de prelucrare a metalelor ar permite obținerea pe aceleași capacități a unui spor de producție anual de circa 3 miliarde lei. De aceea, trebuie aplicată cu strictețe indicația conducerii de partid și de stat de a nu dota eu noi utilaje nici o întreprindere, decît în măsura in care se realizează indicii de încărcare planificați la utilajele existente. Totodată, se cere perfecționată organizarea activităților de întreținere și reparații, in sensul mai bunei pregătiri a aces
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„Ne vom consacra întreaga capacitate de munca

și creație înfloririi și prosperității patriei"
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)nar și înflăcărat patriot în fruntea partidului și statului, colectivul nostru vă adresează sincere mulțumiri pentru posibilitatea creată de a ne constitui intr-o organizație proprie a Frontului Unității Socialiste. Crearea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste — nou cadru democratic de participare a tuturor cetățenilor țării noastre, fără deosebire de naționalitate, la viața politică și socială — ne oferă prilejul de a da glas din nou gîndurilor și sentimentelor fierbinți de dragoste și prețuire pe care vi le purtăm. Ne angajăm să vă urmăm pilda de hărnicie, luind parte la toate activitățile cu caracter obștesc și patriotic, să servim cu credință interesele poporului; participind cu întreaga noastră capacitate de muncă la înflorirea Republicii Socialiste România.Cu adincă mulțumire și înaltă responsabilitate cetățenească, oamenii muncii din întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" — București, constituiți în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste, vă a- dresăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, intr-un glas cu întregul popor, cele mai vii mulțumiri pentru modul strălucit, perseverent și revoluționar in care contribuiți direct la întărirea democratismului societății noastre, prin crearea condițiilor concrete de participare directă a fiecărui cetățean la înflorirea patriei socia

tora, asigurării cu piese de schimb, în primul rind prin recondiționarea și refolosirea fiecărei piese uzate, respectării riguroase a programelor cu revizii și reparații.Proiectele de legi supuse dezbaterii, a spus deputatul loan Qancea, reflectă, prin prevederile lor, căile ce trebuie urmate pentru înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, dezvoltarea și modernizarea susținută a producției agricole. Obiectivele, deși le cunoaștem cu toții, doresc să le reamintesc : asigurarea folosirii raționale a întregului fond funciar, încheierea procesului de raionare a culturilor și stabilire a asolamente- lor, mecanizarea complexă a lucrărilor și chimizarea producției, iar în ceea ce privește zootehnia, creșterea în continuare a efectivelor, ameliorarea raselor de animale, rezolvarea problemei furajelor.Vorbitorul a relevat In continuare realizările obținute de lucrătorii întreprinderii agricole de stat Chirnogi, în sporirea producției de cereale, preocupările unității în vederea obținerii unor producții mai bune.Cu bucurie și satisfacție, a menționat deputatul, am urmărit vizita de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la I.A.Ș. Afumați, unde au fost prezentate cele mai noi tipuri de mașini agricole. Așteptăm de la industria noastră producerea într-o gamă cît mai largă a acestor mașini agricole perfecționate.Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată recunoștința noastră fierbinte conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea permanentă ca agricultura să fie dotată cu mijloace mecanice de mare randament.îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din actualul cincinal și a celor din cincinalul viitor ne obligă să îmbunătățim organizarea și conducerea proceselor de producție, activitatea economică, să ne perfecționăm stilul și metodele de muncă, să întărim ordinea și disciplina. răspunderea tuturor cadrelor, indiferent de funcțiile pe care le îndeplinesc.Arătind că în condițiile în care pentru metalurgie sint prevăzute în anul 1980 sarcini mobilizatoare de creștere a producției, a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de fabricație, cercetării și dezvoltării metalurgice le revine un rol deosebit de important pentru intensificarea valorificării lucrărilor încheiate, deputatul 
lancu Dragan a spus : Va trebui să depunem eforturi susținute pentru introducerea in industria metalurgică a unor procedee noi, realizate integral, pe bază de concepție proprie, pentru realizarea de noi mărci de oțeluri și aliaje cu proprietăți corespunzătoare utilizării în industria aerospațială, energetică, electronică, mecanică de precizie. Sînt prevăzute acțiuni pentru valorificarea eficientă a bazei de materii prime indigene, inclusiv a minereurilor sărace, cărbunilor slab cocsificabili și energetici, punerea la punct a unor tehnologii noi care să conducă la reducerea consumurilor energetica , și de materiale.Acționăm, de asemenea, ca, înce- pînd cu anul 1980, să devansăm finalizarea cercetării pentru obiectivele noi, pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnologiei.Doresc să vă asigur că cercetătorii, proiectanții, ceilalți specialiști din activitatea de introducere a progresului tehnic în metalurgie vor acționa cu toată fermitatea și răspunderea, vor depune toate eforturile pentru legarea tot mai strînsă a cercetării de producție, pentru valorificarea la cote de maximă eficiență a potențialului științific și tehnologic național, rezolvind toate sarcinile din planul pe 1980 la nivelul exigențelor formulate de tovarășul Nico'ae Ceaușescu.Luînd cuvîntul, deputatul Qumj> 
tru Bejan a spus: planul natio_ nai unic de dezvoltare a economiei naționale, ca și Bugetul de stat pe anul 1980 pun și in fața oamenilor muncii din domeniul comerțului exterior sarcini deosebit de importante, în acest cadru, după ce a subliniat că rezultatele activității de comerț exterior și îndeosebi la export in anul 1979 — deși sensibil superioare celor din anul trecut — nu se ridică la nivelul sarcinilor de plan, vorbitorul a arătat că in ultimele luni au fost luate măsuri pentru ca exportul să se deruleze în mai bune condiții.Pentru 1980 — a spus el — planul de comerț exterior prezintă o creștere 

liste, la făurirea propriei noastre bu- năstări materiale și spirituale.Constituirea organizației Frontului Unității Socialiste din întreprinderea noastră ne oferă o nouă posibilitate pentru a exprima totala noastră adeziune față de măsurile pe care partidul și statul nostru, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le luați pentru crearea cadrului organizat de participare a întregului popor la întreaga activitate de înfăptuire neabătută a prevederilor Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru îndeplinirea întocmai a istoricelor hotărîri adoptate de către cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.în telegrama organizației proprii a F.U.S. din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România se spune : ne exprimăm deplina satisfacție și înalta recunoștință față de propunerea dumneavoastră de a se constitui organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste, ceea ce reprezintă cea mai elocventă expresie a permanentei preocupări pe care o manifestați pentru lărgirea democrației socialiste, pentru crearea cadrului de participare a tuturor oamenilor muncii la actul conducerii societății noastre. Raportînd cu mindrie constituirea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, bucuroși că și noi, nemembrii de partid, vom avea posibilitatea să participăm, într-un cadrul organizat, la elaborarea și trans

importantă față de 1979, de 14,8 la sută, exportul inregistrind o creștere superioară de 18;5 la sută, astfel incit' balanța comercială să prezinte un sold excedentar. Urmare orientărilor date planului de comerț exterior, concomitent cu ritmul înalt de creștere, exportul va cunoaște importante mutații calitative. Construcția de mașini, chimia. și industria ușoară vor deține o pondere de 68,8 la sută în exportul total. Măsuri hotărîte s-au stabilit pe linia îmbunătățirii structurii producției de export, a ridicării calității mărfurilor, a creșterii gradului de adaptare a producției la cerințele piețelor externe.Doresc să subliniez că procesul de amplificare a participării României la viața economică internațională nu poate fi evaluat fără reliefarea rolului imens pe care l-a avut și îl are activitatea multilaterală, internă și externă, desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acordurile și convențiile încheiate cu un număr mare de state, exigențele Imprimate ridicării continue, în principal sub aspect calitativ, a producției de export, a formelor de comercializare la extern, conducerea și îndrumarea concretă, zi de zi, a activității în sectorul de comerț exterior au contribuit în mod decisiv la intensificarea relațiilor economice externe ale țării noastre, la extinderea unor forme noi de cooperare economică cu multe țări ale lumii, la creșterea într-un ritm înalt al volumului comerțului exterior al țării și la formarea unui curent favorabil de opinie în lume pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale.Subliniind că proiectele planului și bugetului de stat pe anul 1980, supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, reflectă concludent linia politică a partidului de dezvoltare, în continuare. în ritm susținut a economiei naționale și creștere a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor, deputatul 
Glscjor Urs a spus *n cuv'ntui sau că anul 1980 este decisiv pentru înfăptuirea actualului cincinal și asigurarea unei baze trainice pentru trecerea la realizarea sarcinilor pe perioada 1981—1985, adoptate de Congresul al XII-lea.La Combinatul metalurgic din Cim- pia Turzii, a spus în continuare vorbitorul, au fost stabilite măsurile politice, organizatorice și tehnico-eco- nomice ce se impun în vederea realizării. in condiții de inaltă eficiență, a producției fizice, în structura sortimentală necesară, atît pentru consumul intern, cît și pentru export. Totodată, urmărim ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea necontenită a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, sporirea beneficiilor. Vom contribui astfel într-o măsură sporită la asigurarea economiei naționale cu produse metalurgice, la reducerea importurilor și asigurarea unei balanțe de plăți externe echilibrate. Cuvîntul de ordine pentru toți oamenii muncii din combinat este trecerea, așa cum ne cere secretarul general al partidului, la o nouă calitate, superioară, a întregii activități.Convins de realismul lor, voi vota cu încredere legile privind Planul național unic de dezvoltare econo- mico-socială și Bugetul pe anul 1980.în cuvîntul său, deputatul |Qjț 
Mînzalâ * spus ! Cațere* gradului de mecanizare. îmbunătățirea calității lucrărilor șl încadrarea lor în timpul optim au asigurat și in județul Buzău obținerea unor producții superioare realizărilor din cincinalul trecut. în acest an, am obținut cea mai mare producție de porumb din istoria județului, realizindu-se, pe cele 74 700 de hectare, în medie, 4 125 kg porumb boabe la hectar, pe terenuri neirigate, numeroase unități din consiliile unice agroindustriale Glodeanu Siliștea, Mihăilești, Smeeni, Balta Albă. Pogoanele șl din cel din Rimnicu Sărat, unde lucrez., obținind producții de 7 000—8 000 kg știuleți la hectar, ceea ce dovedește marile rezerve existente in agricultură, faptul că producțiile medii prevăzute în cincinalul 1981—1985 sint pe deplin realizabile. Succesele obținute demonstrează justețea politicii agrare a partidului, caracterul realist al măsurilor luate privind îmbunătățirea organizării și conducerii agriculturii, al creării consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste.Analizîndu-ne însă activitatea în lumina înaltelor cerințe ale dezvoltării agriculturii socialiste, trebuie să menționăm că rezultatele obținute nu 
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punerea în viață a hotăririlor partidului și statului nostru, ne angajăm să muncim neobosit pentru ridicarea nivelului informării și documentării la înălțimea cerințelor pe care Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român le-a pus în fața cercetării științifice, să luăm parte activă la toate acțiunile cu caracter obștesc și patriotic ce vor fi întreprinse, să ne aducem contribuția la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării, la înflorirea patriei noastre socialiste.Oamenii muncii din unitatea noastră -- se spune în telegrama Comitetu
lui Frontului Unității Socialiste din 
întreprinderea de prospecțiuni geo
logice și geofizice pentru hidrocarburi București — au primit cu deosebită satisfacție propunerile dumneavoastră cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României și îmbunătățirea organizării sale. Sîntem conștiențl de posibilitățile pe care ni le oferă Frontul Unității Socialiste pentru participarea directă la viața politică și socială a țării, pentru înfăptuirea politicii interne și externa a partidului și statului nostru.Ne angajăm să folosim întreaga noastră putere de muncă și capacitate tehnico-profesională pentru îndeplinirea la cea mai înaltă cotă de calitate a sarcinilor care ne revin, pentru înfăptuirea întocmai a hotăririlor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. 

sînt pe măsura posibilităților. Cu toate succesele înregistrate în ultimii patru ani, sarcinile de plan la cereale, plante tehnice și zootehnice nu au fost realizate în întregime, ceea ce a făcut ca unitățile agricole din consiliul nostru să nu-și poată îndeplini în totalitate obligațiile la fondul de stat.Iată de ce sîntem hotărîți să înfăptuim exemplar sarcinile ce ne revin din planul pe 1980, să realizăm, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, o profundă revoluție agrară, dezvoltarea și modernizarea susținută a producției agricole.Asemenea tuturor documentelor pe care le dezbate Marea Adunare Națională — a spus in cuvîntul său deputatul |q?| $||*bU — planul pentru 1980 este pătruns de spiritul științific, revoluționar al secretarului general al partidului nostru, de grija sa ca în toate domeniile resursele materiale și umane să fie folosite cît mai rațional și eficient pentru progresul necontenit al patriei, pentru dezvoltarea tuturor zonelor țării, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. In acest spirit, planul pe 1980 asigură și județului Argeș o dezvoltare ascendentă. Anul viitor județul va realiza o producție industrială de 39,6 miliarde lei, cu 18 miliarde lei mai mult decît în 1975, cea mai mare parte a producției, peste 68 la sută, fiind obținută în ramuri de vîrf. Județului ii sînt, de asemenea, repartizate pentru investiții peste 7 miliarde lei, care vor asigura intrarea în funcțiune a numeroase obiective noi.Sîntem pe deplin conștiențl — a subliniat vorbitorul — că realizarea sarcinilor economice sporite ce ne revin anul viitor impune acțiuni mai hotărîte din partea comitetului județean de partid pentru eliminarea neajunsurilor care s-au manifestat pînă în prezent și care în cîteva unități au determinat obținerea unor rezultate sub posibilități.Acționăm cu toată fermitatea, pu- nînd accentul, așa cum ne cere conducerea partidului, pe folosirea Integrală a fondului de timp la mașini și utilaje, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, care să excludă fenomenele de folosire neproductivă a timpului de lucru. Au fost luate măsuri pentru concentrarea forțelor la obiectivele cu termene de punere în funcțiune în acest an, precum și în prima parte a anului viitor.Exprimînd hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Argeș de a face totul pentru ca industria județului să aducă o contribuție cît mai mare la dezvoltarea economiei naționale, vorbitorul a solicitat totodată centralele și ministerele de resort — îndeosebi din cadrul industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice și industriei ușoare — să acorde un sprijin mai susținut unităților economice din județ pentru realizarea în ritm susținut a planului pe 1980.Deputatul Pdul Poiîtl 8 ar^tat că prevederile planului, și ale bugetului pe 1980 asigură procesul de dezvoltare armonioasă a întregii societăți, a tuturor județelor și localităților țării, creșterea in ritm înalt a economiei naționale, a produsului social și venitului național, înflorirea și mai puternică a științei, învăță- mîntului și culturii, afirmarea plenară a personalității umane.Oamenii muncii din unitățile da construcții gălățene — a spus vorbitorul — au dezbătut în adunări generale speciale planul și bugetul de venituri și cheltuieli pe 1980, luind măsuri eficiente pentru extinderea tipizării în construcții în vederea reducerii consumului de metal, ciment, cherestea și alte materiale, pentru întronarea pe toate șantierele și la toate locurile de muncă a unui regim sever de economii.■Garanția înfăptuirii Indicatorilor la nivelul stabilit pentru planul pe care-1 vom adopta la actuala sesiune o dau și rezultatele obținute in acest an. Astfel, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie am reușit să predăm beneficiarului cu 1 600 apartamente mai mult decît în întreg anul 1978, depășind prevederile planului pe patru ani in construcția de locuințe. Ca urmare, numai în acest an în Galați s-au mutat în locuințe noi peste 5 200 familii. în numele lor, al locuitorilor care beneficiază de aceste condiții noi, confortabile de viață, al miilor de constructori ai Galațiului care traduc în fapte politica partidului de ridicare continuă a nivelului de civilizație al poporului nostru, ne angajăm să fim la înălțimea grijii pe care partidul □ acordă omului, să
V

DE ADINCIRE A DEMOCRAȚIEI

Transpunînd în viață strălucitele dumneavoastră indicații cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social-politică a României și îmbunătățirea organizării sale, noi dorim să ne exprimăm, cu ocazia adunării de consti
tuire a organizației proprii a Fron
tului Unității Socialiste din cadrul 
Combinatului de lianți și azbociment 
Fieni, județul Dîmbovița, nemărginita satisfacție pentru marile posibilități care ni se deschid de a participa, într-o formă superioară, proprie democrației noastre socialiste, la întreaga viață economică, politică și socială a țării — se arată intr-o altă telegramă. Ne umple inimile de bucurie acest fapt, prin care și noi, nemembrii de partid, vom putea acționa mai activ și într-un cadru organizat la elaborarea și transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru, înțelept condus de dumneavoastră, cel mai iubit fiu și părinte al poporului român. Vă mulțumim cu căldură, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru încrederea pe care o aveți în oamenii muncii, In rîndul cărora ne numărăm și noi. Ne angajăm, de aceea, astăzi mai mult ca oricînd, să facem front strîns unit in jurul partidului, al dumneavoastră, tovarășe secretar general, ferm hotărîți să nu precupețim nici un efort în îndeplinirea exemplară, an de an, a sarcinilor de producție, sociale și obștești, aplicînd astfel neabătut în practică prevederile istoricelor documente ale Congresului al XII-lea. 

traducem recunoștința noastră In acțiuni demne de acest timp, în care revoluția tehnico-științifică impune ofensiva noii calități a muncii și a vieții.Proiectele de legi supuse dezbaterii— a spus deputata Sofia Maxim— poartă amprenta gîndirii creatoare a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a grijii sale deosebite ca în toate domeniile să fie folosite cît mai rațional și eficient resursele materiale și umane, pentru progresul continuu al patriei, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.Prin înființarea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste am reușit să îmbunătățim organizarea muncii, să instaurăm un spirit de ordine și disciplină, în toate fermele și sectoarele de activitate. Așa se face că oamenii muncii din comuna Șimian, județul Mehedinți, în mijlocul cărora muncesc, au reușit să realizeze în acest an, cu toate condițiile nefavorabile, producții superioare anilor prece- denți.Pentru atingerea obiectivului esențial al cincinalului viitor — înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, cuprinzînd atît baza tehnico- materială, cît și organizarea producției — încă din anul 1980, lucrătorii ogoarelor mehedințene și-au propus să obțină o producție globală agricolă de peste 3 077 milioane lei. Pe lîngă sporirea producțiilor de grîu și porumb, cele două cooperative agricole de producție din comuna noastră vor acționa pentru extinderea sectorului legumicol și a complexului avicol.Asigurăm conducerea partidului și statului nostru că nu ne vom precupeți eforturile pentru organizarea superioară a muncii, creșterea gradului de participare și a răspunderii fiecărui cooperator și mecanizator, în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor efectuate, a înfăptuirii tuturor obiectivelor pe care ni le-am propus.Caracteristica de bază a acestor legi, a subliniat deputatul Țfaîan NO" 
VOian 0 const'tu^e ritmul înalt de creștere, corelarea dinamică între indicatorii ce caracterizează factorii determinanți ai producției, sporirea venitului național și. ca urmare, a veniturilor și a puterii de cumpărare ale populației.Arătind că asigurarea celor mai bune condiții pentru pregătirea planului. pe 1980 se află în centrul preocupărilor organizației de partid, ale consiliului oamenilor muncii din întreprinderea de frigidere Găești, unde lucrează, vorbitorul s-a referit la măsurile aplicate privind revizuirea normelor de consum și a documentațiilor tehnice care stau la baza elaborării planurilor de aprovizionare tehnico-materială și a planurilor de cooperare, de eliminare a locurilor înguste și folosire integrală a .capacităților de producție. Pentru reducerea cheltuielilor de producție și în mod deosebit a cheltuielilor materiale au fost întocmite planuri fundamentate, care au la bază structura sortimentală, costurile de execuție, încărcarea rațională a utilajelor și reducerea consumurilor de energie și combustibil.
(Urmare din pag. I) tre științifice, culturale și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Sînt prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, declară deschise lucrările sesiunii.Deputății și invitații au păstrat un moment de reculegere în memoria deputatului Sebastian Ulmeanu, decedat în perioada care a trecut de la precedente sesiune a M.A.N.La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale a fost adoptată, în unanimitate, următoarea ordine de zi :

1. Proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 1980 ;2. Proiectul de Lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 1980 ;3. Proiectul de Lege pentru modi
ficarea articolului 44 din Constituția 
Republicii Socialiste România ;

4. Proiectul de Lege pentru modifi
carea unor prevederi din Legea elec
torală a Republicii Socialiste Româ
nia nr. 67/1974 ;

(Urmare din pag. I)cum sînt cele stabilite de Congresul al XII-lea al partidului solicită, în- tr-adevăr, o intensă mobilizare a tuturor celor ce muncesc, convergența tuturor energiilor, valorificarea întregului potențial de muncă, pricepere și competență al națiunii.Tocmai acestor realități și cerințe le răspund propunerile de perfecționare a organizării Frontului Unității Socialiste elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa cum se știe, în cadrul acestui organism politic larg reprezentativ sînt reunite, ca o expresie organizatorică a unității și coeziunii poporului nostru, toate organizațiile sociale, economice, de masă, uniunile de creatori, societățile științifice, precum și cultele religioase. Faptul că multe din acestea nu au caracter de organizații' politice, ' ci mai ales profesional, a făcut ca prin structura actuală a Frontului Unității Socialiste să nu poată fi cuprinse în activitatea politică diferite grupuri și categorii de oameni ai muncii, precum și cetățenii care nu sînt membri de partid. Acest neajuns se Înlătură acum prin crearea de organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste, care primesc membri individuali. Practic, se creează un 
cadru politic în măsură să asigure 
atragerea tuturor cetățenilor țării la 
viața politică a țării.

UN CADRU POLITIC SUPERIOR, 
ADECVAT NECESITĂȚILOR AC
TUALE ȘI CERINȚELOR DE PER
SPECTIVA. Desigur, și pînă acum oamenii muncii aveau posibilitatea să dezbată politica partidului, să-și exprime părerile, opiniile lor asupra problemelor de bază ale dezvoltării țării — fie în cadrul partidului, fie al celorlalte structuri sociale existente — sindicatele, organizațiile de tineret, femei etc. Prin noile măsuri 
privind creșterea rolului Frontului

Astăzi, cînd dispunem de programe de lucru concrete, fundamentate științific, a spus în încheiere vorbitorul, eforturile poporului sînt concentrate pentru transpunerea lor în realitate, spre binele și fericirea patriei noastre. Iată de ce. alegătorii din circumscripția nr. 4 Găești, pe care-i reprezint, mi-au dat mandat să votez legea planului și a bugetului pe anul 1980, avînd convingerea că înfăptuirea acestor prevederi va însemna un important pas pentru realizarea obiectivului fundamental — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării noastre spre comunism.In cuvîntul său, deputatul COH" 
stantin Horia Tatu 8 evidențiat principalele caracteristici ale proiectelor de legi supuse dezbaterii, subliniind că planul economic și bugetul de stat pe anul 1980 se prezintă ca un ansamblu echilibrat, atît din punct de vedere economic general, cît și din punct de vedere financiar, monetar și valutar, respectarea concordanței necesare dintre dinamica dezvoltării economice și ritmul de creștere a mijloacelor circulante din economie asigurînd accelerarea vitezei de rotație a acestora și, pe această cale, realizarea unei producții cît mai mari cu fonduri relativ mai mici.Aplicarea consecventă a noului mecanism economico-financiar, așezarea fermă a întregii activități pe principii economice, afirmarea plenară a autoconducerii și autogestiunii și, implicit, respectarea cerințelor de bază ale echilibrului financiar și monetar au o importanță deosebită pentru dezvoltarea în continuare, sigură, a economiei noastre naționale. Aceste principii își găsesc reflectarea lor concretă în proiectele planului național unic de dezvoltare economică și socială și al bugetului de stat pe anul 1980.în încheiere, a spus vorbitorul, vă rog să-mi permiteți să relev că planul și bugetul de stat pe anul 1980, elaborate sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sînt o expresie sintetică a conceptului românesc privind dezarmarea. Prin reducerea cheltuielilor militare pe anul 1980, după reducerea celor din 1979, în vederea sporirii alocațiilor pentru copii, România dovedește practic consecvența cu care militează pentru înfăptuirea programului său de oprire a cursei înarmărilor, un program concret, realist și cuprinzător, care exprimă dorința și voința poporului român de a contribui la crearea unei lumi fără arme și fără războaie.Proiectele legilor pentru adoptarea planului și bugetului pe anul 1980 — a spus deputatul lonițâ BagiU — reflectă într-un mod elocvent caracterul științific al politicii partidului nostru de dezvoltare în ritmuri înalte a economiei naționale, grija deosebită a conducerii partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru infăptuirea neabătută a grandiosului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a țării spre comunism.în actualul cincinal. întreprinderea mecanică Timișoara și-a dublat producția, punind la dispoziția economiei

Prima zi a lucrărilor
5. Proiectul de Lege pentru modifi

carea unor prevederi din Legea nr. 
57/1968 de organizare și funcționare 
a consiliilor populare ;

6. Proiectul de Lege pentru modi
ficarea unor prevederi din Legea nr. 
10/1973 privind Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare ;7. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat ;

8. Raportul privind controlul exer
citat de Consiliul de Stat în legă
tură cu aplicarea și respectarea 
legilor.Din împuternicirea guvernului, tovarășul Nicolae Constantin, vice- prim-ministru, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat proiectul de -Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1980, iar tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a expus Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1980.în continuare, din însărcinarea Biroului permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și

Unității Socialiste, prin constituirea 
organizațiilor proprii ale acestuia, 
care primesc membri individuali, se 
creează posibilități și mai largi ca ce
tățenii să dezbată aceste probleme de 
interes general, să formuleze diferite 
critici, să facă propuneri. Un larg ciinp de acțiune se deschide pentru noile organizații ale Frontului Unității Socialiste, prin faptul că ele vor lua parte activă la discutarea tuturor 
legilor și hotăririlor supuse dezbaterii întregului popor. Totodată, în cadrul lor se vor discuta hotăririle 
consiliilor populare, măsurile oare 
privesc dezvoltarea și sistematizarea 
localităților urbane șl rurale. Pentru a avea imaginea limpede a progreselor reale pe care le marchează noile măsuri în ceea ce privește adîncirea democrației, antrenarea maselor la viața social-politică, trebuie amintit și faptul că organizațiile Frontului Unității Socialiste vor participa la 
desemnarea candidaților de deputați 
pentru consiliile populare de toate 
categoriile, vor putea să propună 
candidați și din rîndul propriilor lor 
membri.Concomitent, noul cadru organizatoric creează posibilitatea ca, alături 
de clasa muncitoare, de țărănimea 
cooperatistă, de intelectualitate, de tineret, care, prin propriile lor organizații se pot manifesta plenar învia
ta politică, să fie activizate politic și 
alte grupuri sau categorii sociale — țăranii necooperativizați, femeile casnice, micii meșteșugari, liberii profesioniști, pensionarii încă apți de muncă, de diferite activități obștești.Se înțelege că această implicare directă a tuturor cetățenilor în viața politică, în dezbaterea și soluționarea problemelor de care depind prezentul și viitorul țării dezvoltă conștiința și responsabilitatea socială a fiecăruia, și însăși coeziunea și solidaritatea socială în efortul de realizare a sarcinilor și intereselor colective, creează un climat prielnic peptru afirmarea și 

naționale tipuri perfecționate de mașini și utilaje tehnologice, destinate echipării noilor obiective industriale ale țării. Printr-o colaborare strînsă cu constructorii — a spus vorbitorul — am dat in funcțiune, cu un an mai devreme, două mari capacități productive — fabrica de utilaje metalurgice și noua sculărie. Concomitent, am impulsionat puternic acțiunea de autoutilare, am introdus noi tehnologii de înalt randament și am trecut la o reorganizare pe baze noi a fluxurilor ■ de fabricație. Pe acest temei, apreciez că dispunem de toate condițiile ca producția suplimentară obținută de colectivul nostru, în actualul cincinal, să sporească de la circa 500 milioane lei în prezent la peste un miliard lei la finele anului 1989. Avem de îndeplinit, de asemenea, un vast program de creștere a gradului de valorificare a materiilor prime, îndeosebi a metalului, precum și de reducere substanțială a consumurilor energetice — probleme cărora noile acte normative pe care le va adopta Marea Adunare Națională le acordă cea mai mare atenție. Acționînd cu pasiune revoluționară pentru dezvoltarea creației tehnico-științifice proprii, colectivul întreprinderii va intensifica colaborarea cu Centrul de cercetări și inginerie tehnologică pentru mașini de ridicat și transport uzinal, cu institutul politehnic „Traian Vuia" Timișoara, precum și cu alte unități de cercetare.Sarcinile ce se desprind din proiectele de legi pentru adoptarea planului și bugetului de stat pe anul 1980 prevăd pentru comerțul socialist un volum de desfacere de 219,4 miliarde lei, cu o creștere de 9,3 la sută față de anul în curs — a spus în cuvîntul său deputatul Sjniion Dobro- 
vici. Este o prevedere realistă,, bazată pe succesele obținute în dezvoltarea generală a economiei naționale, pe creșterea veniturilor populației peste prevederile inițiale ș asigurarea fondului de marfă necesar îmbunătățirii aprovizionării populației.Vorbitorul a relevat că, asemeni celorlalte sectoare ale economiei noastre, comerțul socialist s-a dezvoltat și modernizat an de an. Este acordată o atenție deosebită aprovizionării populației cu mărfuri alimentare, urmărindu-se astfel realizarea unei alimentații raționale, echilibrate, In concordanță cu cerințele științei nutriției și a igienii alimentare. Am ajuns astăzi la. un consum de alimente reprezentînd 3 240 calorii zilnic pentru un cetățean, nivel considerat optimal pe plan mondial. centrul de greutate fiind pus, în continuare, pe îmbunătățirea structurii acestui consum. A cunoscut, de asemenea, o mare amploare și înzestrarea populației cu bunuri de folosință îndelungată.Superioritatea economiei noastre socialiste, asigurarea unei circulații bănești sănătoase s-au manifestat cu deosebită vigoare in domeniul prețurilor Și tarifelor. Este o mare satisfacție pentru noi. a menționat vorbitorul, să evidențiem faptul că, datorită politicii înțelepte a partidului și statului nostru, preturile șl tarifele au evoluat într-un cadru riguros controlat, în limitele planificate, situație reflectată pozitiv în puterea de cumpărare a maselor de oameni ai muncii.
Sociale a României, tovarășul Emilian Dobrescu, secretar al consiliului, a prezentat coraportul ia cel» două proiecte de legi.Președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-fi- nanciară a M.A.N., tovarășul Ilie Șalapa, a prezentat apoi raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale care au examinat și avizat proiectele de lege pentru adoptarea planului și bugetului pa anul 1980.A început apoi dezbaterea generală asupra celor două proiecte de legi.Au luat cuvîntul deputății Gheor- ghe Dumitrache, Gheorghe Petrescu, Gheorghe Rădules'cu, Mircea Dan Anghel, Constantin Petre. Cristina Popescu, Ion Baicu, loan Staicu, Gheorghe Pană.în ședința de după-amiază au luat cuvîntul deputății Ângelo Miculescu, Zamfir Stencu, Elisabete Bedo, loan lancu, Richard Winter. Ioan Oancea, lancu Drăgan, Dumitru Bejan, Gligor Urs, Ion Mînzală, Ion Sîrbu, Paul Popa, Sofia Maxim, Traian Novolân, Constantin Horia Tatu, Ioniță Bagiu, Simion Dobrovici.Lucrările sesiunii continuă.

dezvoltarea personalității umane — ceea ce dezvăluie astfel și prin aceasta profundul umanism ăl democratismului nostru socialist.Se poate aprecia, în concluzie, că 
noile măsuri organizatorice de am
plificare a democrației in viața poli
tică a țării corespund pe deplin cerin
țelor noii etape istorice in care se află țara noastră. Asigurînd intensificarea participării maselor celor mai largi, a întregului popor la conducerea societății, la opera de edificare a noii orînduiri, ele marchează ridicarea pe 
o treaptă nouă, superioară, a sistemu
lui nostru democratic general.Desigur, crearea acestui nou cadru nu asigură prin sine însuși funcțio
narea la un nivel superior a mecanis
melor democrației noastre. Esențial în acest sens este ca organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialista să-și exercite plenar atribuțiile, să desfășoare o bogată activitate, să devină o adevărată școală de educare a spiritului civic, a inițiativei și disciplinei sociale, o puternică pîrghie în dinamizarea tuturor energiilor și capacităților creatoare ale poporului în vederea progresului multilateral al patriei. Iar această cerință majoră, capitală, implică răspunderi deosebi
te pentru organizațiile de partid, chemate să le îndrume îndeaproape, să le antreneze și să le stimuleze la o activitate politică și socială bogată, multilaterală, rodnică.A trezi și mai puternic în fiecare om simțul datoriei și răspunderii, conștiința capacității lui, a misiunii pe care o are de îndeplinit în efortul general pentru înfăptuirea politicii partidului, iată în esență ce asigură dezvoltarea democrației în etapa actuală. Este o operă complexă, dar pe deplin realizabilă, la care organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste sînt chemate să-și aducă o contribuție substanțială.
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FtLICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA REALEGEREA IN FUNCȚIA DL SECRETAR GENERAL Al P.C.R.I

Cum se va organiza în acest an 
POMUL DE IARNĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și in numele meu personal, vă adresez cele mal cordiale felicitări și urările cele mai bune cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XII-lea Congres al său, ținut recent.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea mea profundă că relațiile prietenești, de bună vecinătate dintre țările și partidele _ noastre, care s-au manifestat cu putere și eu ocazia recentei noastre întilniri de la București, se vor dezvolta și în viitor cu succes și se vor întări continuu în interesul popoarelor noastre, al păcii, colaborării largi și socialismului in lume.
IOSIP BROZ TITO

• Fonduri de peste 154 milioane lei, de care vor beneficia aproape 4,2 
milioane copii • Bogate programe de manifestări educative pe timpul vacanței 
de iarnă • Se vor organiza orășele ale copiilor, serbări, carnavaluri, activități 

turistice și sportive

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești
P. C. DIN MAREA BRITANIE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri ca secretar general al Partidului Comunist Român, vă exprim, împreună cu toți membrii grupului de prietenie Franța — România din Senat, cele mai călduroase felicitări și vă transmit cu acest prilej urările pe care toți senatorii le adresează pentru progresul și prosperitatea poporului român.Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia sentimentelor mele de înaltă considerație.

LUCIEN GAUTIER
Președintele grupului de prietenie 

Franța — România 
din Senatul Republicii Franceze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului, vă transmitem, mult stimate domnule președinte, cordialele noastre felicitări.Fie ca puterea dumneavoastră creatoare să fie pusă încă mulți ani în . jba bunăstării poporului român, iar inițiativele dumneavoastră pentru pacea lumii să fie încununate de succes.
Asociația de prietenie Austria — România

ADOLF MĂRZ
președinte

STEPHAN KUKLA
secretar general

Mai sînt doar cîteva zile pînă cînd clopoțelul cu clinchet de argint va vesti ultima zi de școală din primul trimestru al anului de învăță- mint, prima zi a vacanței de iarnă, încă de ieri, 13 decembrie, cînd în Capitală — și nu numai în Capitală — iarna și-a trimis solia primilor fulgi de nea, gîndul copiilor a zburat o clipă la cumpăna anilor, la bradul frumos împodobit cu globuri și beteală, la scînteierea steluțelor de argint și a jocurilor de artificii, dar mai ales la sacul încărcat cu daruri al nelipsitului Moș Gerilă. Și iată că, pentru toți cei aproape 4,2 milioane de copii ai țării, Moș Gerilă le trimite de pe acum veste de bucurie: sacul lui cu daruri va fi mai bogat decît anul trecut, pentru că și munca părinților lor în 1979 — anul Congresului al XII-lea al partidului și al celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei — a fost mai bună, mai rodnică.După cum se știe, încă din toamna acestui an, potrivit Programului de creștere a nivelului de trai al poporului în actualul cincinal, s-a trecut la aplicarea celei de-a doua etape de majorare a alocației de stat pentru copii, la care s-au adăugat, de la 1 martie, tot anul acesta, ca urmare a reducerii cheltuielilor militare, cîte 10 lei lunar pentru fiecare copil. Aceeași grijă statornică a partidului și statului nostru pentru tînăra generație, dragostea cu adevărat părintească a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu pentru toți copiii țării își găsesc o nouă și elocventă expresie in pregătirile ce se fac pentru tradiționalele serbări ale pomului de iarnă, ale Anului Nou 1980.în întreaga țară — în întreprinderi și instituții, în unități agricole și așezăminte de cultură, în școli și grădinițe — pretutindeni unde muncesc părinții, unde cresc și învață copiii lor, se vor organiza, între

27 decembrie 1979 și 3 ianuarie 1980, serbări ale pomului de iarnă, pentru care s-au alocat de la bugetul statului și din contribuțiile prevăzute prin bugetele sindicatelor, cooperativelor agricole, meșteșugărești și de consum, fonduri de peste 154 milioane Iei, cu circa 12 milioane lei mai mult decît anul trecut. De aceste fonduri vor beneficia circa 4 200 000 copii. în cadrul unor manifestări educative, la care își vor da concursul, alături de formații cultural- artistice de amatori și profesioniste, propriile formații ale tinerețului, pionierilor și șoimilor patriei, se vor oferi copiilor daruri : cărți, rechizite școlare, dulciuri, jucării. în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, care guvernează societatea noastră, se va acorda prioritate copiilor din familii numeroase. De asemenea, prin grija Consiliului Național al Femeilor, cu prilejul pomului de iarnă, copiilor din casele și leagănele de copii, ca și celor fără părinți sau din familii numeroase și cu venituri mai mici, li se vor oferi diferite obiecte de îmbrăcăminte confecționate de comitetele și comisiile de femei sau colectate de organizațiile femeilor și de Cruce Roșie.Un punct de mare atracție în perioada sărbătorilor de iarnă îl vor constitui, fără îndoială, orășelele copiilor, care se'vor amenaja în perioada 23 decembrie — 3 ianuarie și care vor înviora — cu lumea lor plină de farmec și poezie — marile parcuri și piețe. In București, „orășelul copiilor" va fi organizat, ca și anul trecut, în ambianța plină' de încîntare și exuberanță a Parcului tineretului. Nu e încă prea devreme ca școlarii și șoimii patriei sâ se gîndească de pe acum la „costumația" și la „prezența lor artistică" în cadrul carnavalurilor ce se vor organiza între 24 decembrie și 6 ianuarie în școli, cămine culturale, case ale pionierilor și șoimilor patriei. La

București, asemenea carnavaluri se vor organiza și in cadrul pavilionului Expoziției realizărilor economiei naționale.Pentru petrecerea vacanței de iarnă a elevilor și studenților în- tr-un mod cit mai plăcut și instrue- tiv-educativ, vor avea loc, in cadrul Festivalului național „Cintarea României", numeroase manifestări cultural-artistice și activități teh- nico-științifice, vor funcționa tabere de odihnă și cluburi de vacanță. Mii și mii de copii vor porni în drumeție, în cadrul unor variate și a- tractive programe de cunoaștere a marilor împliniri ale socialismului, a unor locuri și monumente istorice care evocă lupta poporului nostru pentru independență națională și libertate socială, acțiuni menite să-i învețe și să-i . educe în spiritul respectului și mîndriei față de faptele înaintașilor, al dorinței de a prelua și a duce mai departe ștafeta muncii și creației în țara lor liberă și demnă între națiunile lumii, în spiritul dragostei față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele iubit al copiilor.Moștenită din străbuni, urarea pe care la Anul Nou — și nu numai la Anul Nou — le-o adresăm copiilor : „Să creșteți mari !“ cuprinde în ea, în zilele noastre, dorința noastră fierbinte de a-i vedea cum se înalță Voinici, frumoși și sănătoși, de a ajunge oameni adevărați, de nădejde. Pentru viitorul lor — viitorul țării — țara întreagă îi înconjoară cu toată grija, le asigură cele mai bune condiții de învățătură și afirmare, pentru a deveni ea însăși, prin ei și prin faptele lor, mai mîndră, mai înfloritoare.
Petre POPA

Unitatea stîngii—calea soluționării problemelor 
sociale acute

tn luna noiembrie, la Londra s-au desfășurat lucrările Celui de-al 
36-lea Congres Național al Partidului Comunist din Marea Britanie, 
eveniment important in viața comuniștilor britanici.' Reprezentanții 
comuniștilor din Marea Britanie au examinat situația economică și 
politică a țării, precum și o serie de probleme internaționale.

CronicaJoi au început la București lucrările sesiunii a VUI-a a Comisiei mixte româno-spaniole privind schimburile comerciale și cooperarea economică, industrială și tehnologică, care va analiza stadiul îndeplinirii obiectivelor convenite cu prilejul convorbirilor la nivel înalt româno- spaniole, precum și modul de înde-

zileiplinire a prevederilor Protocolului sesiunii anterioare.Totodată, se vor examina căile concrete de sporire a volumului schimburilor comerciale între România șl Spania și posibilitățile de extindere în continuare a cooperării e- conomice bilaterale și pe terțe piețe. (Agerpres)

In atenția cumpărătorilor de autoturisme

Manifestări consacrate 
zilei de 13 Decembrie 

Depunerea unor coroane de flori

în ultimul timp, intr-o serie de scrisori sosite la redacție, cititorii noștri ne adresează rugămintea de a ne interesa pentru ei la I.D.M.S. spiye a afla mai repede cînd le vine rîndul să-și cumpere mașini. Dînd curs acestei rugăminți, ne-am adresat tovarășului Aurel Ardelean, contabilul șef al I.D.M.S., care ne-a comunicat că sint create condiții pentru livrarea în devans a unui număr important de autoturisme „Dacia-1300". Astfel, magazinele I.D.M.S. din București, Bacău și Brașov livrează autoturisme în aceste zile, în devans, celor programați pină la 31 martie 1980, magazinul din Timișoara — celor programați pînă la 15 februarie ; magazinele din Pitești, Iași și Reșița — celor programați pină lâ 30 aprilie 1980, iar magazinele din CIuj-Năpoca și Baia Mare — celor > programați

pină la 15 mai 1980. Interlocutorul ne-a dat un exemplu concret : dacă un cetățean este programat să cumpere „Dacia-1300" in ziua de 30 martie 1980, de la unul din magazinele din București, Bacău sau Brașov, el se poate prezenta chiar în aceste zile pentru a-și ridica mașina, intrucit devansul de la magazinele respective este pină la 31 martie inclusiv.Totodată, se aduce la cunoștință cumpărătorilor de autoturisme din import, care au primit comunicări de livrare, că sînt rugați să se prezinte în termen pentru ridicarea acestora.Și încă o veste de larg interes : duminică, 16 decembrie, și duminică, 23 decembrie, toate magazinele I.D.M.S. au program de lucru între orele 8—13 pentru livrarea de autoturisme românești și din import. (P. Petre).

tv

La plaoa comemorativă din piața fostului Teatru Național din Capitală a avut loc, joi dimineața, solemnitatea depunerii unor coroane de flori din partea colectivelor de oameni ai muncii de la Combinatul (Oligrafic „Casa Scînteii", întreprinderile poligrafice „13. Decembrie 1918“, „Informația" și „Luceafărul", în memoria eroilor clasei muncitoare căzuțl în urma reprimării manifes-
★împlinirea a 61 de ani de la demonstrația muncitorimii bucureștene din 13 decembrie 1918 a fost marcată ieri la Muzeul de istorie a municipiului București de o atractivă suită de manifestări. Astfel a fost vernisată o expoziție de carte rară din secolele XV—XVII; inmănunchind 103 incunabule și tipărituri românești și străine din colecțiile unor bibliofili bucureșteni, ea este un omagiu adus trudei vechilor meșteri ai slovei tipărite și, deopotrivă, prețuitorilor dintotdeauna ai cărții. Despre valorile reunite în expoziție au vorbit Petre Dache, directorul instituției gazdă, prof. dr. Virgil Cândea și prof. Ana Georgeta Andreescu.

tației muncitorești de la 13 Decembrie 1918.Un grup de pionieri au depus jerbe de flori.în aceeași zi, au fost depuse coroane și jerbe de flori, din partea unor colective de muncitori tipografi și a pionierilor, la mormintele eroilor căzuți in decembrie 1918. aflate la cimitirul „Reînvierea". (Agerpres)
★Tot aici a avut loc simpozionul „Tradiții de luptă și realizări ale tipografilor bucureșteni", în cursul căruia au fost evocate momente din istoria tiparului bucu- reștean, aspecte ale organizării- și luptei muncitorilor tipografi din Capitală din secolul trecut și pină în anul 1944, realizările obținute de tipografi în anii socialismului. A urmat apoi, sub genericul „Flori pentru tipografi", un recital de versuri și muzică cu concursul cenaclului literar „Tudor Arghezi", al Liceului industrial nr. 16 — de poligrafie. (Silviu Achim).

Depuneri la C.E.C. prin consimțămînt scrisUna din formele de economisire la C.E.C. folosită de tot mai mulți cetățeni, cu numeroase avantaje, o constituie depunerile prin^ virament pe bază de con- simțamint scris. Prin acest sistem practic și avantajos se apropie servirea depunătorilor de locul de muncă al acestora și se evită deplasările la unitățile C.E.C. pentru efectuarea operațiilor de depuneri. Modalitățile de a deveni depunător prin această formă sînt simple și la îndemîna oricărui om al muncii încadrat într-o întreprindere sau instituție. Astfel, pentru a deveni depunător prin consim- țămînt scris se completează un formular, care se găsește la orice unitate C.E.C. sau ghișeu din întreprindere, prin care se solicită unității să depună la C.E.C. — lunar sau chenzinal — o sumă de bani din retribuție. Formularul astfel completat se predă la servlcitil financiar sau ghișeul

C.E.C. din unitatea unde solicitantul își desfășoară activitatea, tn acest mod se asigură economisirea lună de lună a unei sume de bani ce poate fi folosită pentru procurarea unor bunuri etc. înscrierea sumelor în libretele C.E.C. se face la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la unitatea C.E.C. la care s-a virat depunerea, iar restituiri se pot efectua oricînd. Cei ce depun prin consimțămînt scris beneficiază de toate drepturile și avantajele acordate celor ce păstrează diferite sume la C.E.C., printre care : secretul privind numele depunătorilor și ale titularilor depunerilor, sumele economisite și orice alte date în legătură cu operațiile efectuate pe numele acestora ; garanția statului asupra sumelor depuse ; dobînzi și cîștiguri ; imprescriptibilitatea sumelor păstrate la C.E.C. și altele.

Programul 1
16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană. A.B.C.-ul 

programului tehnic se învață în 
anii de școală.

16,ÎM Emisiune în limba germană.
18.25 Rezultatele tragerii loto.
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
18,5*0 1001 de seri.
19,60 Telejurnal
19.20 Democrația participativă. Crește

rea rolului Frontului Unității So
cialiste în viața social-politică a 
țării.

19,45 Film artistic : ,,Din nou spre La
ramie'*. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane.

21,05 Atelier de creație literar-artii- 
tică TV.

21.35 Telejurnal.
Programul 2
16.00 O viață pentru o idee : acad. Di- 

mitrie Brândza (1846—1895).
16,30 Muzică și dansuri populare. 
17,00 Orizont tehnic 1990.
17.20 Blocnotes — informații utilitare.
17.40 Caseta cu imagini.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Radar pionieresc
19.40 Viața muzicală a Capitalei.
20.25 De pretutindeni : Un filon de ar

gint. Scurtă monografie a orașu
lui Freiberg din R. D. Germană.

20,« Studio liric .79.
21.35 Telejurnal.

Delegații la congres au adoptat în unanimitate Rezoluția politică principală, in care se relevă necesitatea și importanța întăririi unității de acțiune a forțelor de stînga din Marea Britanie. O mai mare claritate a țelurilor comune de luptă și unitatea în cadrul stîngii, inclusiv colaborarea dintre laburiști și comuniști, sînt esențiale pentru mobilizarea și conducerea forțelor capabile să dejoace planurile conservatorilor și să determine venirea la putere a unui guvern laburist de tip nou, angajat să promoveze o politică de stînga. Pentru aceasta, stînga este chemată să inițieze o amplă campanie, însoțită de o ofensivă ideologică, împotriva propagandei conservatorilor, cit și în favoarea principiilor socialismului, cu deschiderea perspectivei de a-1 înfăptui.Există — se arată în rezoluție — forțe ce pot fi mobilizate la acțiune pentru victoria unui guvern laburist de tip nou. Ele sint milioanele de oameni din sindicate și din mișcarea laburistă, din mișcarea de femei ; organizațiile oamenilor de culoare și toți cei ce acționează împotriva discriminării rasiale ; Liga împotriva nazismului; mișcarea tineretului și studenților, cei ce se opun atacurilor îndreptate împotriva educației, asistenței medicale, condițiilor de locuit și ecologice, împotriva drepturilor democratice ; pensionarii și toți cei care, avînd indemnizații sociale total insuficiente, luptă pentru existență. Micii comercianți, meseriașii independenți, micii negustori și fermieri vor resimți la rîndul lor âfectele politicii conservatoare, ceea ce va face să sporească posibilitatea de a-i ciștlga de partea acestei lupte. Antrenarea tuturor acestor categorii la acțiune va contribui la înțelegerea necesității de a lupta pentru o politică urmărind angajarea Marii Britanii pe un drum nou. Pentru realizarea acestei alianțe largi, democratice, stînga trebuie să demonstreze că politica ei urmărește soluționarea problemelor cu care este

confruntat poporul și că este capabilă să cîștige sprijinul maselor populare pentru înfăptuirea ei.In domeniul extern — continuă rezoluția — va trebui să se acționeze în direcția eliberării Angliei de dominația instituțiilor Pieței comune și a altor organisme al căror rol este să dirijeze problemele lumii capitaliste în interesul companiilor' multinaționale. Va trebui să se acționeze în direcția ieșirii din N.A.T.O., pentru lichidarea concomitentă a alianței N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia și pentru renunțarea la armele nucleare.Anglia trebuie să sprijine Frontul Național din Zimbabwe, Congresul Național African in Africa de Sud și S.W.A.P.O. in Namibia — subliniază documentul. Ea trebuie să recunoască drepturile poporului palestinian de a-și stabili propriul său stat național și Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant al poporului palestinian și să ceară retragerea forțelor israeliene din toate teritoriile ocupate.Asemenea orientare va permite Angliei să promoveze o politică externă independentă, să sprijine toate inițiativele îndreptate in direcția coexistenței pașnice, dezarmării generale și complete, cooperării intre state cu diferite sisteme sociale, ca și luptei pentru eliberarea națională. Procedind in acest fel, Anglia va fi liberă să acționeze în colaborare, pe bază de egalitate, cu alte țări, inclusiv cu țările socialiste și cu cele in curs de dezvoltare, pentru rezolvarea problemelor care confruntă omenirea, pentru depășirea foametei și lipsurilor de care suferă milioane de oameni, pentru soluționarea problemei energetice mondiale, in așa fel incit aceasta să asigure atît viitorul, cit și interesele țărilor sărace și ale celor cu surse limitate de energie.Stînga nu-și poate îndeplini imensa sarcină ce-i stă in față fără participarea cu drepturi depline in cadrul qi a Partidului Comunist, fără unitate cu el — se spune in încheierea documentului.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Tinere gimnaste cu un talent prodigios"
— Ziarul ,,1'Equlpe" despre reprezentantele școlii romanești —PARIS 13 (Agerpres). — Comentind succesul formației feminine de gimnastică a României la recentele campionate mondiale de la Fort Worth, cunoscutul ziar parizian de sport „l’Equipe" scrie, între altele : „Nadia Coinăneci, suferindă, nu a putut participa decit la un singur aparat in concursul ce avea să decidă formația campioană a lumii. Dar coechipierele sale, înttecîndu-se pe ele însele, au reușit totuși să realizeze o performanță fără precedent. Școala românească de gimnastică feminină,

care de patru ani încoace are un aport deosebit în dezvoltarea a- cestui sport, a format alături cu Comaneci tinere gimnaste cu un talent prodigios. Ele se numesc Emilia Eberle, Dumitrița Turner, Melita Ruhn, Rodica Dunca, Marilena Vlă- dărău. Toate pline de grație, in vîr- st’ă de 15—16 ani, posedînd o suplețe uimitoare, sigure pe toate aparatele, arătind o extraordinară virtuozitate la sol, pe o muzică de orchestrație, înlocuind pianul, ceea ce în sala de la Fort Worth a fost de mare efect".
vremea FOTBAL: Rapid, F.C.M. Brașov și F.C. Bihor 

lideri la încheierea turului
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

ÎS șl 17 decembrie. In țară : vremea va 
fi rece în primele zile, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea precipitații locale în nord-vestul 
țării și izolate în celelalte regiuni. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat cu 
intensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, local mai co- 
borite în estul Transilvaniei si Moldo
va, Iar cele maxime între minus 4 și 8 
grade. Pe alocuri, se va semnala ceață, 
mai ales în a doua parte a interva
lului. tn București : vremea va fi rece, 
mai alea în primele zile. Cerul va fi 
schimbător. Dimineața și seara, ceață 
slabă. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperatura în creștere ușoară spre 
sfîrșitul intervalului.

Ieri s-au disputat meciurile amî- nate din ultima etapă a turului campionatului diviziei B la fotbal. Iată rezultatele înregistrate : seria I : C.S.M. Suceava — Cimentul Medgidia 2—1 ; seria a Il-a : Rapid București — Flacăra Automecanica Mireni 2—0 ; Rulmentul Alexandria — Petrolul Ploiești 1—0 ; F.C.M. Giurgiu — Metalul București 1—0 ; seria

a IlI-a : F.C. Bihor Oradea — Industria sirmei Cimpia Turzii 2—0 ; Gloria Bistrița — F.C.M. Reșița 2—1.La încheierea turului campionatului, în clasamentele celor trei serii conduc echipele F.C.M. Brașov — 31 puncte (I), Rapid București — 24 puncte (a Il-a) și F.C. Bihor Oradea — 25 puncte (a IlI-a).
TENIS: Turneul internațional de la Brașov

^BISTRIȚA. In cadrul manifestărilor dedicate anului internațional al copilului, Galeriile de artă din Bistrița găzduiesc o expoziție comună a micilor 'creatori de artă plastică din Japonia, precum și a șoimilor patriei și pionierilor din municipiu. Cele peste 80 de lucrări ilustrează cu prisosință genericul manifestării, „Copiii lumii doresc pacea".
• VRANCEA. „Salonul literar Dragosloveni" — ediția a X-a, manifestare cultural-artistică desfășurată pe parcursul a două zile, a programat la Focșani, precum și in comunele Dumbrăveni și Străoane, acțiuni urmărite cu viu interes de un mare număr de participanți. Scriitori și critici literari invitați s-au întîlnit în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii cenaclurilor literare din județul Vrancea, au avut loc simpozionul „Considerații asupra literaturii românești actuale și a procesului de valorificare a moștenirii culturale", colocviul „Alexandru Vla- huță — prietenul literar și animatorul cultural", expoziții de

carte și lansarea unor lucrări de literatură în prezența «tutorilor, șezători literare, acordarea de premii poeților vrînceni debutant! participanți la concursul de poezie organizat cu acest prilej. Programul s-a Încheiat cu pelerinajul la Casa memorials „Alexandru Vlahuță" din Dragosloveni. (Dan Drăgules- cu).
• GALAȚI. „Cartea în e- ducația socialistă" este titlul manifestării organizate recent în județul Galați. Acest complex de acțiuni, aflat la a 5-a ediție, s-a deschis printr-o întîlnire a publicului cu cîțiva dintre autorii gălățeni editați în acest an: Dumitru Tiutiuca, Constantin Vremuleț și alții. (Dan Plăeșu).
• BACAU. A ieșit de sub tipar volumul „Nicu Enea", prima lucrare monografică și de antologie critică consacrată cunoscutului pictor băcăuan. Lucrarea, aparținînd criticului de

artă Grigore V. Coban, cuprinde aprecieri critice asupra operei artistului, extrase din cronicile apărute în presa cotidiană și de specialitate, reproduceri după principalele opere, se constituie intr-un amplu omagiu adus vieții și creației pictorului Nicu Enea. (Gh. Baltă).
• ARGEȘ. La Pitești s-a încheiat programul de manifestări cultural-politice „Laudă muncii, laudă țării", desfășurat timp de o săptămină. în ultimele două zile au avut loc simpozionul „Valoareg teoretică și practică a documentelor Congresului al XII-lea al partidului, ilustrare vie a aplicării creatoare a materialismului dialectic și istoric la condițiile specifice țării noastre", dezbaterea: „Educația ateist-științifică a maselor — cerință majoră a documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R.", iar în comunele Bascov. Bradu, Mărăcinenl, Colibași, Ștefănești — expune

rea: „Semnificația istorică a Congresului al XII-lea al P.C.R.", urmată de spectacole artistice susținute de formații locale. (Gh. Cirstea).
• ALBA. în cadrul Festivalului „Zilele culturii albaiulie- ne“, în municipiul Alba Iulia a fost deschisă expoziția „Unitatea culturii materiale a dacilor de pe valea Șiretului Și centrul Transilvaniei" organizată ■ în colaborare de diverse muzee din Moldova și Transilvania. (Ștefan Dinică).
• BRAȘOV. în sala „Arta" din Brașov a avut loc — în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului național „Cîntarea României", vernisajul celei de-a 4-a bienale de artă fotografică. Peste 200 de fotografi amatori din 18 județe ale țării prezintă peste 200 de fotografii alb-negru și color, diapozitive selectate dintr-un număr de aproape 1 000 de lucrări. Juriul a acordat 15 premii pentru cele mai reușite fotografii alb-negru și color și trei premii pentru diapozitive. (N. Mocanu).

Tragere specială LOTOLa 16 decembrie, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează a două Și ultima tragere specială Loto din acest an, după următoarea formulă tehnică: se efectuează opt extrageri în trei faze, cu un total de 75 de numere, în cadrul cărora se a- tribuie autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, excursii pe ruta U.R.S.S. — Finlanda sau in R. D. Germană, cîștiguri în bani de valori variabile și fixe (25 000, 5 000 lei etc.). Participarea: pe bilete de 5 și 15 lei varianta simplă, acestea din urmă avînd drept de cîștiguri la toate extragerile. Pe biletele completate cu variante combinate sau cu combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută, se pot obține suite de cîștiguri la mai multe categorii. Agențiile Loto- Pronosport continuă vinzarea biletelor pînă sîmbătă, 15 decembrie a.c.

Turneul internațional de tenis care se desfășoară la Brașov a programat primele două partide din sferturile de finală ale probei de simplu femei. Florența Mihai a invins-o cu 6—1, 6—1 pe Iva Aleksandrova (Bulgaria), iar Lucia Romanov a dispus cu 6—2, 6—4 de Marilena TOtoran. în celelalte două partide se vor întilni Iva Bendova (Cehoslovacia) cu Camelia Chiriac și Natașa Piskackova (Cehoslovacia) cu Mariana Hagiu.Rezultate Înregistrate in optimile

de finală ale probei de simplu bărbați ; Traian Marcu — J. Nystrem (Suedia) 6—4, 4—6, 6—4 ; MarekKrolicki (Polonia) — Daniel Iovano- vici 6—2, 6—2 ; Cristian Ștefănescu — Jiri John (Cehoslovacia) 6—1, 6—2 ; Laurențiu Țiței — Joergen Windhall (Suedia) 6—4, 3—6, 7—6 ; Josef Cihak (Cehoslovacia) — Eduard Pană 6—2, 6—3 ; Jan Bedan (Cehoslovacia) — Viorel Căciulescu 6—0, 6—2 ; Octavian Vîlcioiu — Silvan Niculescu 6—0, 6—4.
în. cîteva• în derbiul campionatului național de polo pe apă, desfășurat in bazinul Floreasca din Capitală, s-au întîlnit echipele bucureștene Rapid și Dinamo, victoria revenind rapidiștilor cu scorul de 5—4 (2—0, 2—2, 1—1, 0—1).• în ziua a patra a campionatelor mondiale de box pentru tineret de la Yokohama s-au înregistrat următoarele rezultate : categoria cocoș : T. Pavlov (Bulgaria) b.p. I. Panaite (România) ; Ben Maghenia (Franța) b.p. Ordonio (S.U.A.) ; Oganian (U.R.S.S.) întrece prin KO tehnic pe Poothgalya (Thailanda) ; categoria semiușoară : H. Hiroki (Japonia) b.p. Florin Stan (România) ; Blake (S.U.A.) b.p. Yong Goo (Coreea de Sud).

rînduri• în runda a Xll-a a turneului da șah de la Buenos Aires, marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat cu fostul campion mondial Tigran Petrosian (U.R.S.S.). în clasament conduce Larsen (Danemarca) — 10 puncte, Fl. Gheorghiu se află pe locul 8, cu 6 puncte (1).• A inceput turneul internațional masculin de handbal de la Rostock. Echipa R.D. Germane a învins cu scorul de 28—18 (13—9) reprezentativa Poloniei, iar echipa secundă a R.D. Germane a întrecut cu 29—21 (14—11) formația Cehoslovaciei. în alt meci, echipa Ungariei a dispus cu 23—17 (10—12) de echipa secundă a României. Din echipa română s-a remarcat Matei care a înscris 6 goluri.
c

• UZINE PLUTITOA
RE PENTRU FABRICA
REA AMONIACULUI. Am mai relatat la această rubrică despre energia termică a mărilor prin folosirea diferenței de temperatură dintre apele de suprafață și cele de adîncime. Un original proiect de centrală termică plutitoare cu ciclu închis a fost elaborat de „Applied Phisics Laboratory" din Statele Unite. Ea prezintă particularitatea că nu va fi legată de țărm printr-un cablu care să transporte energia electrica, ci aceasta va fi utilizată pe loc pentru fabricarea amoniacului. Hidrogenul va fi obținut prin electroliza apei, iar azotul prin lichefierea aerului. Amoniacul va fi transportat de nave spe

ciale pînă în porturile de unde va fi îndreptat către uzinele de îngrășăminte.
• EFECTELE MĂSU

RILOR DE ECONOMI
SIRE A COMBUSTIBILI
LOR. Analizînd efectele măsurilor de economisire a combustibililor prin introducerea sistemului de retragere alternativă din circulație la sfîrșit de săptă- mînă a jumătate din automobilele proprietate personală, autoritățile de resort din Iugoslavia au comunicat că s-au economisit în patru luni 42 000 tone de benzină. Specialiștii iugoslavi apreciază că acest sistem va duce la economisirea a circa 300 000 tone de benzină în cursul unui an.

• GREFELE DE INI
MĂ O EROARE ? Intr-° amplă anchetă, care își propune să sondeze, între .altele, principalele direcții de dezvoltare ale științei pînă la sfirșitul mileniului, săptămînalul „Nouvel Observateur" enumeră un șir de ceea ce apreciază a fi „mari e- rori ale secolului". Printre a- cestea sînt incluse și grefele de inimă. Revista relevă că numai într-o perioadă de un an și jumătate care a urmat operației de pionierat realizată de dr. Barnard la 3 noiembrie 1967, în total au fost realizate în lume 150 de grefe. Toți cei operați au încetat insă la scurt timp după aceea din viață, cu o singură excepție, francezul Emmanuel Vitria, decanul mondial al grefelor de inimă. în vîrstă, azi, de

59 de ani, Vitria, care și-a sărbătorit recent cea de-a 11-a a- niversare a transplantului cardiac, desfășoară o activitate normală, fiind președinte al unei asociații a donatorilor de singe. La ora actuală, grefele de inimă se mai practică doar în S.U.A., unde dr. Norman Shumway realizează, in scopuri experimentale, o operație pe lună, sub controlul Institutului național a- merican al sănătății.
• ENIGMELE DE LA 

MOHENDJO-DARO. In Pakistan, la 300 de kilometri de Karaci, pe malul fluviului Indus, se află ruinele unei localități — 

Mohendjo-Daro — înfloritoare cu 4 500 de ani în urmă. Descoperirea acestor ruine, în 1922, a produs senzație datorită dezvoltării urbanistice excepționale pe care o lăsau să se întrevadă. Cercetările științifice au dat naștere unui șir de întrebări rămase încă fără răspuns. Nici pînă astăzi nu s-a lămurit de ce localitatea a rămas pustie : dacă locuitorii săi au fost ‘exterminați în urma unor lupte cu triburi străine, sau dacă și-au părăsit meleagurile datorită neîntreruptelor inundații.
• ANTIDOT AL OBE

ZITĂȚII ? Se știe că anima

lele nu sînt obeze, cu excepția desigur a celor domestice care nu-și pot alege singure hrana. Pornind de la acest adevăr, prof. R. Paquay, de la Universitatea din Namur (Belgia), a descoperit că un acid gras vehiculat de singe controlează cantitatea optimă de hrană necesară organismului. Acest acid, stimu- lînd „centrul sațietății" Situat în hipotalamus, oprește ingerarea hranei, ceea ce permite animalului să-și regleze greutatea corporală în mod automat. Și la om se declanșează același semnal de alarmă, dar el nu este ascultat „orbește" de hipotalamus. care ține seama de comenzile trimise de cortex, organ ce „supervizează" toate structurile nervoase, inclusiv hipotalamusul. Dacă aceste constatări se vor dovedi exacte, descoperirea sa

vantului belgian va avea aplicații importante. Concret, s-ar putea preveni obezitatea prin administrarea acidului gras care acționează asupra „centrului sațietății".
• ISTORIA PETROLU
LUI PE ECRAN. Cunoscutul regizor algerian Lakhadar Ha- mina a trecut la turnarea unui film documentar de o oră și jumătate intitulat „Atita timp cit va exista petrol1'. Filmul, care este o coproducție, sub egida celor 13 țări membre ale O.P.E.C. (Organizația țărilor exportatoare de petrol), își propune să trateze istoria frămintată a petrolului, rolul său primordial în lumea de azi și, totodată, să sublinieze necesitatea unei colabo

rări egale în drepturi între țările producătoare și cele consumatoare de țiței, astfel ca „aurul negru" să slujească la dezvoltarea întregii omeniri.
• CARUSO... NUMIS

MAT. După încetarea din viață a marelui cîntăreț italian s-a aflat, cu prilejul Inventarierii bunurilor care i-ău aparținut, că era și un pasionat numismat. El deținea una din cele mai interesante colecții de monede și medalii de mare valoare. La licitațiile organizate atît la Neapole, orașul său natal, cit și în S.U.A. au fost vîndute 1 <00 de monede și medalii din colecția Caruso. Printre ele — monede bătute în Roma și Grecia antică, piese din perioada Evului Mediu etc.
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• Rezoluțiile adoptate dau expresie îngrijorării popoarelor 
fată de escaladarea cursei înarmărilor, voinței lor de a se 

trece la măsuri autentice de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a 

aprobat o serie de rezoluții referitoare la problematica dezarmării, adop
tate anterior de Comitetul politic.Numărul mare de rezoluții privind problemele dezarmării— in total 38 — prezentate la actuala sesiune a Adunării Generale și conținutul acestora atestă preocuparea statelor și îngrijorarea legitimă a popoarelor față de escaladarea continuă a cursei înarmărilor și creșterea în proporții uriașe a cheltuielilor militare, față de consecințele profund dăunătoare pe care acest fenomen le are asupra păcii și securității internaționale, asupra dezvoltării și progresului omenirii.Hotărită să participe în mod activ la eforturile menite să conducă la adoptarea unor măsuri autentice de dezarmare, România a prezentat la actuala sesiune un proiect de rezoluție privind „înghețarea și reducerea bugetelor militare", care s-a bucurat de aprecierea unanimă a delegațiilor statelor membre, fiind adoptat prin consens. Totodată, țara noastră a participat, în calitate coautoare, la rezoluții, care de importanță clanșarea unui mare, și in primul rînd de dezarmare nucleară, asupra cărora trebuie să-și îndrepte atenția forurile internaționale de deliberări, negocieri și studiu in acest domeniu. Multe dintre ele reprezintă o continuare a procesului inițiat de sesiunea specială consacrată dezarmării, care a definit un concept nou și unitar asupra modului de desfășurare a negocierilor de dezarmare și a creat un nou cadru organizatoric, mai democratic, menit să îmbine mai armonios eforturile în vederea atingerii obiectivului final — realizarea dezarmării generale și complete. Astfel, rezoluția consacrată aplicării deciziilor și recomandărilor sesiunii speciale face . apel la toate statele, în special la puterile nucleare și la alte țări puternic înarmate, să întreprindă eforturi pentru a finaliza cu succes negocierile din Comitetul de dezarmare, precum și cele care se desfășoară in cadrul bilateral și regional, pornind de la prioritățile stabilite în documentul final al sesiunii speciale dedicate dezarmării.Rezoluția consacrată relației dintre dezarmare și securitatea internațională consideră că oprirea cursei

de 
elaborarea altor 11 se referă la aspecte deosebită pentru de- proces real de dezar-

înarmărilor ar reprezenta un prim pas spre transpunerea în viață a prevederilor documentului final și cheamă statele să întreprindă măsuri în această direcție.Pornind de la pericolul pe care îl reprezintă armele nucleare și cursa înarmărilor in acest domeniu, o serie de rezoluții tratează necesitatea a- doptării unor acțiuni hotărite care să pună capăt acestui proces. Rezoluția privind armele nucleare sub toate aspectele cere Comitetului de dezarmare să continue cu prioritate negocierile privind încetarea ducției tuturor tipurilor de nucleare, reducerea treptată și librată a stocurilor existente mijloacelor de transportare la pină la distrugerea lor completă.în ansamblul problematicii nucleare se înscriu, de asemenea, rezoluțiile, la care România este ■autoare, privind neamplasarea arme nucleare pe teritorii unde există în prezent asemenea arme și, respectiv, interzicerea producției materiale fisionabile în scopuri militare.O problemă care preocupă marea majoritate a țărilor lumii o reprezintă- acordarea de garanții statelor nenucleare în sensul că nu vor fi obiectul folosirii sau amenințării cu folosirea armelor nucleare, acesta, Adunarea Generală a tat trei rezoluții în această blemă, relevînd ca modalitate zolvare a acestei chestiuni rea de urgență a unei .convenții internaționale în materie, fiind însă receptivă și la unele acțiuni unilaterale, sub forma de declarații din partea puterilor nucleare.Au fost adoptate, de asemenea, rezoluții care cheamă la crearea unor zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii — Africa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud.Printr-o rezoluție la a cărei elaborare a participat în calitate de autoare și România, perioada 
1990 este proclamată drept cel 
doilea Deceniu al dezarmării.Adunarea Generală a aprobat și alte rezoluții vizind măsuri specifice de dezarmare tn domeniul armelor chimice, armelor radiologice, noilor tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă și altele.
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Pentru înfăptuirea neîntîrziata a dreptului
la independența alNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). v Adunarea Generală ă O.N.U. â adoptat, prin consens sau cu o majoritate covirșitoare de voturi, un număr de 24 rezoluții care condamnă cu hotărîre politica inumană de apartheid promovată de guvernul rasist al Republicii Sud-Africane și menținerea sub ocupație ilegală de către regimul da la Pretoria a Namibiei.Una dintre rezoluțiile adoptata „cere Consiliului de Securitate să ia de urgență în considerare aplicarea de sancțiuni economice împotriva Republicii și. de asemenea, măsuri pentru a întregime orice sau in domeniul ca Sud-Africană.Alte rezoluții adoptate de Adunarea Generală condamnă în mod ferm cooperarea unor state cu Africa da Sud, politica de bantustanizare a regimului de la Pretoria, recrutarea de către acesta de mercenari și alte aspecte ale politicii de apartheid și discriminării rasiale. Totodată, rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală cer să se pună capăt represiunilor regimului de la Pretoria împotriva populației africane majoritare și eliberarea deținuților politici din această țară. Adunarea Generală a hotărît, de asemenea, organizarea în anul 1980, în cooperare cu Organizația Unității Africane (O.U.A.), a unei conferințe internaționale referitoare
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Evoluții în problema
rhodesianâ

• Camera Comunelor a Marii 
Britanii a aprobat proiectul 
de lege privind crearea sta
tului Zimbabwe • Demonstra
ție la Salisbury pentru legali

zarea Frontului PatrioticCamera Comunelor a Marii Britanii a aprobat, joi dimineață, proiectul de lege privind acordarea independenței Rhodesiei. Documentul, care va fi dezbătut in curind de Camera Lorzilor, cuprinde — după cum relatează agenția Reuter — o serie de schimbări constituționale legate de crearea, In prima parte a anului viitor, a statului independent Zimbabwe. Anterior, camera inferioară a Parlamentului britanic a adoptat un document care autorizează instalarea lordului Soames ca guvernator al Rhodesiei în perioada de tranziție pină la acordarea independenței.într-un interviu acordat agenției britanice Press Association, copreședintele Frontului Patriotic Zimbabwe, Joshua Nkomo, a subliniat, în legătură cu ultimele tratative, că nu poate fi realizață încetarea focului în Rhodesia dacă nu se acordă un statut egal forțelor militare rhode- siene și celor ale Frontului.Pe de altă parte, Joshua Nkomo a arătat că, întrucît la Salisbury a fost instalat Un guvernator britanic, nu se mai justifică participarea la negocieri a reprezentanților regimulu1 minoritar rhodesian. Tratativele — a spus el — trebuie să continue Intre Marea Britanie și Frontul Patriotic.La Salisbury a avut loc, joi, o mare demonstrație organizată tn sprijinul cererilor privind legalizarea Frontului Patriotic Zimbabwe. Un purtător de cuvint al Uniunii Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), membră a Frontului, a declarat, tn legătură cu aceasta, că menținerea, in continuare, în ilegalitate a Frontului Patriotic — hotărîtă de regimul minoritar rasist rhodesian — poate crea serioase perturbări în țară.(Agerpres)
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în pofida puternicelor proteste ale opiniei publice,

• Contact» Internațional» • Convorbiri • Prezențe

Protocol comercial româno-sovieticMOSCOVA 1.3 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : La 13 decembrie, la Moscova s-a semnat protocolul pe anul 1980 privind schimburile de bunuri de larg consum între Ministerul Comerțului Interior al României și Ministerul Comerțului al U.R.S.S., care prevede o creștere de peste 20 la sută a volumului comerțului reciproc tn comparație cu realizările pe anul In curs. Protocolul

a fost semnat de Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și de V.G Bicikov, adjunct al ministrului comerțului al U.R.S.S.Nicolae Bozdog a avut o întîlnire de lucru cu A.I. Struev, ministrul comerțului al U.R.S.S., cu care a dis- " cutat și stabilit măsuri pentru dezvoltarea schimburilor de mărfuri de larg consum între cele două ministere.
O delegație a U.N.C.A.P. în Irak

ale celor mai diverse forțe politice și sociale

Reuniunea ministerială a N.A.T.O
a stabilit amplasarea de noi rachete nucleare
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obligatorii 
Sud-Africane" 

cere adoptarea unor 
face să înceteze in 
colaborare militară 
nuclear cu Republi-

la sancțiunile ce se cer întreprinse împotriva Africii de Sud.Alte rezoluții ale Adunări! Gene
rale cer încetarea ocupării ilegale de 
către R.S.A. a Namibiei și asigura
rea accesului neintirziat la indepen
dență al poporului namibian. Una dintre aceste rezoluții cere Africii de Sud „să se conformeze de urgență, pe deplin și necondiționat, rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind Namibia". Rezoluția „reafirmă în mod solemn că o reglementare justă și 
durabilă a problemei Namibiei nu 
este posibilă decit cu participarea 
directă și totală a Organizației Po
porului din 
(S.W.A.P.O.), singurul 
al poporului reafirmă, de asemenea, sprijinul de
plin al Adunării Generale față de 
lupta dusă de poporul namibian, sub 
conducerea S.W.A.PO., pentru mate
rializarea dreptului său sacru la 
autodeterminare, independentă și li
bertate. Aceeași rezoluție cere tuturor statelor membre „să se abțină de a recunoaște orice regim pe care administrația ilegală sud-africană l-ar putea impune poporului namibian in pofida rezoluțiilor Consiliului de Securitate".Alte rezoluții adoptate de Adunarea Generală se referă la urgentarea accesului la independență al popqru- lui namibian și la coordonarea măsurilor de asistență adoptate de diferite organisme internaționale pentru sprijinirea constituirii viitorului stat namibian independent

Africa de Sud-Vest 
reprezentant 

napiibian". Rezoluția

BAGDAD 13 (Agerpres). — La Bagdad se desfășoară lucrările celui de-al VI-lea Congres al Uniunii Generale a Asociațiilor Țărănești Cooperatiste din Irak, la care participă, în calitate de invitați, delegații peste 20 de țări. Din România prezentă o delegație a Uniunii
Expoziție de pictură

din i este Na-

ționale a Cooperativelor Agricole de Producție (U.N.C.A.P.). Șeful delegației, Victor Ghidarcea, membru al Biroului Permanent al U.N.C.A.P., secretar cu problemele agrare al Comitetului județean P.C.R. Ilfov, a transmis participanților la congres, întregii țărănimi irakiene un salut din partea țărănimii române.
Seara culturală

românească in Finlanda dedicată țârii noastre in S.U.A.o-HELSINKI 13 (Agerpres). — In rașul finlandez Kajaani a avut loc vernisajul expoziției „Chipuri și imagini din pictura românească contemporană".în cuvîntul de deschidere, Onnl A- honpăă, președintele Consiliului municipal Kajaani, și ambasadorul român la Helsinki au arătat că expoziția se înscrie in acțiunile de cunoaștere în Finlanda a realizărilor obținute de România socialistă, ceea ce contribuie la apropierea dintre popoarele celor două țări, au vorbit despre obiectivele stabilite de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. pentru dezvoltarea multilaterală a României în următorii cinci ani și în perspectivă.Au participat membri ai consiliului municipal, primarul orașului Kajaani, oameni de cultură și artă, un numeros public.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — La Colegiul Boston din statul Massachusetts a avut loc o seară culturală dedicată României. Prof. univ. Radu Florescu a vorbit despre lupta poporului român pentru independența națională, subliniind semnificația actului Unirii de la 1 decembrie 1918 în îndelungatul proces istoric de făurire a unității naționale a român.Au participat prof. Peter rectorul Centrului de studiipene, profesori de la Colegiul Boston, de la Colegiul Rhode Island și de la Universitatea Northeastern, specialiști în istoria poporului român, studenți.A fost prezentat apoi filmul artistic „Vlad Țepeș".

poporuluiTang, di- est-euro-

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea13 (Agerpres). — încheiat lucrările Partidului Muncii a examinat proiectul ,_________ ______ ", ) economieinaționale a R.P.D. Coreene pe anul 1980 și a adoptat o hotărîre cu privire la convocarea Congresului al VI-lea al partidului.Documentele plenarei relevă că planul pe anul viitor de dezvoltare a economiei țării are ca obiectiv central asigurarea progresului în toate ramurile industriei și promovarea pe un plan larg a revoluției tehnice, o

PHENIANPhenian s-au narei C.C. alCoreea, care planului de dezvoltare a
La ple- din atenție prioritară urmînd să fie acordată industriei extractive și dezvoltării bazei energetice. Planul prevede, totodată, dezvoltarea multilaterală a sectorului agricol, inclusiv sporirea producției cerealiere. Un accent deosebit se va pune pe merțulul exterior.Plenara a hotărîtVI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea să fie convocat în luna octombrie 1980.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea.

promovarea co-ca cel de-al

Reuniune a secretarilor Comisiei militare

de armistițiu din Coreea

încheierea sesiunii 
Adunării Federale 
a R.S. CehoslovacePRAGA 13 (Agerpres). — La Praga au luat sfirșit lucrările sesiunii Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Sesiunea a dezbătut și a aprobat bugetul de stat pe anul 1980. S-a adoptat, de asemenea, legea cu privire la crearea Ministerului Industriei Electrotehnice al R.S.C., s-au adus modificări și completări la legea cu privire la asigurările sociale.

PORTUGALIA

PANMUNJON 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.C.T.C., la Panmunjon a avut loc, miercuri, o nouă reuniune a secretarilor Comisiei militare de armistițiu din Coreea, la propunerea părții R.P.D. Coreene. Reprezentantul părții R.P.D. Coreene a expus, tn acest cadru, modul real în care s-a produs, Ia data de 7 decembrie, un incident în porțiunea nord-coreeană a zonei demilitarizate. ctnd personal american Înarmat a pătruns în acest sector, iar cîteva ore mai tîrziu un elicopter militar american a violat spațiul aerian al R.P.D. Coreene. Vorbitorul a arătat că asemenea acte reprezintă o gravă violare a acordului de armistițiu și a cerut părții americane să ia măsuri pentru evitarea pe viitor 
a unor acțiuni similare, car» agravează situația din zonă.Reprezentantul părții americane a recunoscut că a avut loc o pătrundere a personalului militar american în zona menționată și a cerut scuze, motivînd, totodată, că acest lucru

zis-a datorat ceței dense din acea— relatează agenția U.P.I.Din considerente umanitare șl . nînd seama de scuzele exprimate, partea nord-coreeană a hotărît să remită părții americane carpul neînsuflețit al unui militar american căzut Ir, timpul incursiunii In zona nord- coreeană — menționează agenția A.C.T.C.
ti-

Se adîncește criza 
regimului sud-coreean

• Arestarea șefului Statu
lui Major al armatei și a 
altor generali • Unități 
blindate se îndreaptă 
spre Seul • Manifestații 
populare pentru drepturi 

democratice

ale alegerilor parlamentareLISABONA 13 (Agerpres). - La Lisabona s-au dat publicității rezultatele definitive ale alegerilor legislativa „intercalate" de la 2 decembrie, după despuierea ultimelor buletine de vot provenite din afara teritoriului portughez. Ca urmare, în noul parlament avînd 250 de locuri, Alianța Democratică (coaliție formată din Partidul Soci al-Democrat Centrul Democratic și Social, Partidul Popular Monarhist și Mișcarea Reformatorilor) va deține 128 de mandate, avind astfel asigurată majoritatea pentru a forma viitorul guvern.Alianța „Povo Unido", formată din Partidul Comunist Portughez și Mișcarea Democratică Portugheză, *r« 47 de locuri, Partidul Socialist Portughez — 74, Iar Uniunea Democrat- Populară — un mandat.Se așteaptă ca In cursul acestei luni, după ce va fi convocat parlamentul nou ales, președintele Antonio Ramalho Eanes <ă Încredințez» liderului cisco Sa viitorului

BRUXELLES 13 — De la trimisul Agerpres, Eugeniu Obrea : La cartierul general al N.A.T.O. de la Evere a fost difuzat comunicatul adoptat în urma reuniunii miniștrilor de externe și ai apărării din țările membre ale Pactului nord-atlantic, mai puțin Franța, care nu face parte din sistemul militar integrat al alianței. Reuniunea s-a pronunțat in favoarea ' amplasării de noi rachete nucleare în unele țări vest-europene din acest bloc militar.Ecoul puternic înregistrat aici de declarațiile guvernelor unor țări mai mici membre ale alianței împotriva declanșării unei noi curse a înarmărilor făcute înaintea reuniunii, demonstrațiile de protest de masă, dezbaterile controversate care au avut loc chiar în cadrul reuniunii de la Bruxelles au confirmat faptul că în rindul participanțilpr s-au manifestat pronunțate atitudini de reținere față de planul de instalare a unor noi arme nucleare pe continentul european. S-a remarcat numărul mare de proteste și critici severe la adresa acestui proiect din partea celor mai variate forțe politice și sociale, a numeroase partide de diverse orientări, organizații de masă și obștești, parlamentari. personalități politice, științifice, culturale, organizații religioase, reprezentanți ai opiniei publice, care au atras atenția asupra implicațiilor profund negative ale acestui proiect militar, asupra necesității imperioase de a nu se merge pe calea escaladării cursei Înarmărilor, ci, dimpotrivă, de a se depune eforturi pentru adoptarea unor măsuri de stăvilire a competiției militare, de dezangajare militară și dezarmare în Europa, in interesul destinderii, păcii și securității pe acest continent și în întreaga lume.Neținind seama de glasul rațiunii și de cerințele legitime, raționale ale opiniei publice europene, reuniunea N.A.T.O. — așa cum rezultă din comunicatul difuzat la Bruxelles — a stabilit Instalarea tn Europa occidentală a 108 rachete „Pershing-2“ și a 464 rachete de croazieră americane, în cadrul programului de așa-numită „modernizare" a forțelor nucleare ala N.A.T.O.Amplasarea acestor racheta se va tace inițial — așa cum a spus, în cadrul unei conferințe de presă, organizată la sfirșitul reuniunii, Joseph ■ Luns, secretarul general al N.A.T.O. — pe teritoriul a trei țări membre ale alianței : Marea Britanie, R. F, Germania și Italia. Alte două țări vizate de acest proiect — Belgia șl Olanda — au formulat o serie d» rețineri serioase, rezervîndu-și, practic, dreptul de a-și tac» cunoscută poziția definitivă la o dată ulterioară. Răspunsul Belgiei este rezumat astfel de cotidianul „La Lan» terne" : „Da, dar, dar, dar...". Practic, guvernul belgian a acceptat producerea acestor rachete, dar și-a rezervat dreptul de a se pronunța asupra amplasării lor pe teritoriul național abia peste șase luni. în privința Olandei, aceasta și-a asigurat un râ- gaa d» doi ani pentru o „reevaluare" a situației Reflectînd divergenței» apărute In această problemă comunicatul reuniunii N.A.T.O., după cum remarcă observatorii d» aici, nu mai menționează expree statele pe teritoriul cărora urmează să fie Instalat» rachetele americane. După cum era de așteptat, este sigur că aceste rachete nu vor ti amplasate tn Danemarca, Norvegia șl islanda.Imediat după difuzarea tulul reuniunii N.A.T.O., finlandez a dat publicității (ia prin care tși exprimăîngrijorare" In legătură cu creată prin decizia Alianței atlantice. Documentul subliniază că Finlanda a

urmărit cu îngrijorare continuarea cursei.înarmărilor in Europa, ce a creat pe continent o situație tn care „consecințele politice ale continuării cursei inarmărilor tind să submineze destinderea și credibilitatea acesteia".De asemenea, aici s-a remarcat și declarația făcută în parlament de primul ministru al Olandei, Andries Van Agt, în sensul că Olanda nu a fost în măsură să accepte instalarea rachetelor americane în etapa actuală. El a precizat că în adoptarea acestei decizii guvernul olandez a luat in considerare atit opinia ambelor camere ale parlamentului, cît și serioasa îngrijorare manifestată de opinia publică națională. Primul ministru a reliefat în mod deosebit „sentimentul de alarmă" stirnit în rlndul populației olandeze de perspectiva instalării pe teritoriul național a unor rachete nucleare și a declarat că scopul guvernului său îl reprezintă „realizarea unui echilibru militar la un nivel cit mai scăzut posi- b’l al armamentelor".Observatorii de presă din capitala belgiană au notat ca semnificativă in privința atitudinii față de măsura adoptată de N.A.T.O. moțiunea depusă de deputății socialiști în cadrul sesiunii Parlamentului vest-european — organism consultativ al Pieței comune — în care se arată că injta- larea în Europa occidentală a rar telor americane „Pershing-2" șf croazieră trebuie să fie împiedicată. Prin aceeași moțiune, grupul deputa- ților socialiști a salutat poziția Parlamentului olandez de respingere a planurilor N.A.T.O. privind amplasarea de rachete nucleare pe teritoriul acestei țări.Așa cum dovedesc aceste luări da poziție, demonstrațiile și manifestațiile de protest desfășurate în aceste zile aici la sediul N.A.T.O., ca șl în alte țări membre ale Alianței nord- atlantice, opinia publică vest-euro- peană respinge noile planuri de înarmare ale N.A.T.O., cerînd ca locul escaladării cursei inarmărilor să fia luat de acțiuni ferme și măsuri reale de oprire a competiției militare, de dezangajare militară și de dezarmare, singurele în măsură să asigura o pace și pentru flecare stat, pentru Întregul continent nea cerințe apar cu atit tificate cu cît, așa cum niat în declarațiile lor un măr de partide și personalități politice vest-europene, în perspectiva reuniunii de îa Madrid din 1980 a statelor participante la Conferința pentru securitate șl cooperare în Europa, eforturile tuturor statelor, ale tuturor guvernelor, ale popoarelor și opiniei publice europene se cer orientate cu fermitate nu spre înarmări, ci în direcția unor măsuri concrete, raționale, tută a cursului și securitate în lume.

securitate autenticăeuropean. Aseme- mal jus- au sublimare nu-

de promovare neabâ- spre destindere, pac» Europa si in întreaga

economisire-conservare-diversificare a surselorExaminarea actualelor Implicații ale crizei energetice mondiale și a căilor vizînd reducerea dependentei față de produsele petroliere constituie obiectul a tot mai numeroase reuniuni internaționale. între care numai in perioada cea mai recentă două s-au remarcat atit prin aria da cuprindere a problemelor, cit și prin participarea largă : Conferința Na
țiunilor Unite asupra energiei, care s-a desfășurat timp de două săptă- minl în orașul canadian Montreal, sub auspiciile Institutului' de formare și cercetare al O.N.U. (U.N.I.T.A.R.) 
și Seminarul de la Liubliana, sub egida Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa și Programului Națiunilor finite pentru mediul încon- j urător.Reunind experțl din numeroase țări ale lumii, forumurile de la Montreal și de la Liubliana au prilejuit o amplă dezbatere, sub cele mai diverse aspecte, asupra problematicii energeticii și au oferit, totodată, o elocventă imagine a eforturilor depuse pe toate meridianele globului pentru ca să se găsească soluții adecvate la dificultățile care confruntă in prezent și vor confrunta tot mai serios întreaga omenire.Specialiștii au evidențiat încă o dată prioritatea absolută care trebuie acordată combaterii cu hotărîre a oricărei risipe de energie, și în primul rînd de petrol și gaze, practicată în special în țările industrializate. Aceste țări — declara Janez Stanov- nik, secretar general al C.E.E./O.N.U. — care cuprind cam un sfert din populația globului, înghit 80 la sută din întreaga energie consumată în lume. Ele reprezintă — a continuat 
vorbitorul — „insule de bogăție în- 
tr -un ocean al mizeriei". Profesorul

R. Jackson, de la Universitatea din Ottawa, a propus ca in țările occidentale, unde are loc un consum ira
țional, „să se introducă un regim 
sever de economisire a energiei și 
altor materii prime, astfel ca statele 
respective să devină «societăți ale 
conservării», in loc de «societăți ale 
risipei», ca pină acum".

„Era energiei ieftine a apus odată

Concluziile unor
reuniuni economice 

internaționale

pentru totdeauna" — au fost cuvintele des repetate în intervenții, atit la Conferința de la Montreal, cit și la Seminartil de la Liubliana. „Bătă
lia împotriva risipei trebuie să con
stituie «abc-ul 
cetățenilor, de la cea vîrstă»". S-a subliniat bază faptul că înșiși știință și tehnicienii schimbe modul de a „ 
concepe fabricarea noilor mașini și 
utilaje pentru ca acestea să fie rea
lizate in așa fel incit de la început 
să consume cit mai puțin combusti
bil ; competitive pe piața internațională au devenit șl devin numai acele agregate care utilizează puțină și ieftină.Apreciindu-se măsurile de economisire și conservare giei, a surselor energetice, adoptate în majoritatea țărilor lumii, ca, de 
exemplu, reducerea temperaturilor in

tuturoreducației 
mai fragedă ca o idee de oamenii de trebuie să-și gîndi si de a

energiepractice a ener-

locuințe, a iluminatului străzilor și 
reclamelor luminoase, micșorarea vi
tezei automobilelor și camioanelor etc., s-a subliniat necesitatea aplicării lor în continuare cu toată fermitatea. Participanții au analizat, totodată, diverse soluții tehnice și economice, in măsură să contribuie la reducerea consumurilor energetice, în mod deosebit a consumurilor de combustibili fosili. Concomitent, s-a insistat asupra necesității creșterii gradului de dezvoltare și utilizare a unor surse alternative de energie, potrivit condițiilor specifice din fiecare țară, o atenție deosebită fiind acordată cărbunelui — avindu-se în vedere că rezervele de „aur brun" sint apreciate ca suficiente pentru a satisface necesitățile omenirii în secolul următor, cit și faptul că din cărbune se pot obține benzină și gaze, ca și materii prime chimică.O idee-cheie care dezbaterile ambelor aceea privind necesitatea intensificării colaborării internaționale pentru ca omenirea să depășească dificultățile existente în domeniul energiei. Wolf Hafele, membru al unui grup internațional de cercetări care a efectuat timp de cinci ani studii asupra necesarului de energie al lumii, a declarat că „nevoile energeti
ce ale omenirii cresc continuu și, ca 
atare, ele nu vor putea fi asigurate 
decît printr-o largă cooperare inter
națională. Este sigur că lumea va 
putea rezolva problemele dificile pe 
care le ridică criza de energie. Pen
tru aceasta insă vor fi necesare efor
turi comune asidue".

pentru industria
s-a degajat din reuniuni a fost

N. PLOPEANU

SEUL 13 (Agerpres). —- în rlndul grupării conducătoare de la Seul se intensifică lupta pentru putere și contradicțiile dintre grupurile • militare, atestînd continuarea crizei politice a regimului dictatorial sud- coreean. Reluînd o declarație a ministrului sud-coreean al apărării, Ro Jae Hyun, agențiile de presă relatează că, după un intens schimb de focuri de armă, desfășurat timp de cîteva ore in jurul clădirii Statului Major al armatei, generalul Chung Seung Hwa, șeful Statului Major și administratorul legii marțiale, a fost arestat, joi dimineață, împreună cu al ți generali. După cum relatează agențiile Associated Pres« și France Presse, arestarea grupului de militari ar fi intervenit în urm’ unor dovezi că aceștia au participat la asasinarea, în luna octombrie, a dictatorului Pak Cijan Hi. Se menționează că noile dezvăluiri ar fi fost făcute în timpul interogatoriului luat lui Kim Jae Kyu, asasinul fostului dictator sud-coreean, conducător al K.C.I.A. (Agenția Centrală de Investigații din Coreea de sud). Director provizoriu al K.C.I.A. a fost numit generalul Lee Hi Seung, care este și noul administrator al legii marțiale.în situația ce s-a creat, regimul de la Seul a fost nevoit să decidă amî- narea formării noului cabinet, prevăzută inițial pentru joi. Totodată, potrivit agenției France Presse, o serie de generali sud-coreeni au inițiat deplasarea în zona Seulului a unor unități de blindate șl a altor trupe, acțiunea avînd drept scop, în opinia observatorilor politici, obținerea controlului asupra capitalei sud-coreene.în tică, tere lațiafermă împotrivire față de orice formă de dictatură, organizînd* tmpreu- nă cu partidele politice de opoziție, mitinguri tn cursul cărora cere cu insistență abolirea vechii Constituții, alegeri generale libere, libertatea de exprimare a opiniei, promovarea unei politici interne și externe In interesul națiunii coreene, oprirea amestecului străin în treburile interne ale tării.

acest climat determinai de în sinul clicii sud-coreeană
de violentă poli- lupta pentru pu- militariste, popu- răspunde printr-o

Alianței Democratice, Fran- Carneiro, sarcina formării guvern.
comunica- guvernul o declara- „profunda situația

★Joi dimineața, la cartierul general al N.A.T.O. de la Evere, a început sesiunea de Iarnă a Consiliului mi- nisterial al N.A.T.O., la care participă miniștrii de externa ai statelor membre ale alianței. Cele doua zile ale întilntril sint consacrata unui schimb de păreri asupra actualității internaționale. Intra care examinarea evoluției crizei din relațiile S.U.A.— Iran, a situației din Orientul Mijlociu și perspectivele reglementării din Zimbabwe. Participanții vor discuta, totodată, probleme privind pregătirea viitoarei reuniuni europene de la Madrid, desfășurarea negocierilor de la Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor In Europa centrală, precum șl alte probleme.
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RECOLTA MONDIALA DE CEREALE va atinge, In sezonul 1979—1980, 
1 509 milioane tone, cifră net inferioară recoltei din 1979 — 1 577 mi
lioane tone, apreciază intr-un raport Departamentul american al Agri
culturii. Situația se datorește, in parte, pierderii unor importante părți 
din recoltele de cereale în India — din cauza secetei, și tn Brazilia — ca 
urmare a inundațiilor. Prognoza pentru producția de grîu este de 403 mi
lioane tone, cu 36 milioane de tone mai puțin decît în acest an. Pro-i 
ducția mondială de orez este evaluată la 368,6 milioane tone, cu 4,5 mi
lioane tone sub estimările din luna noiembrie a.c., cauza reducerii fiind 
evoluția nefavorabilă a condițiilor meteorologice in unele zone mari pro
ducătoare de orez.

SCRUTINUL PREZIDENȚIAL 
DIN AUSTRIA va avea loc la 18 mai 1980, s-a anunțat la Viena. Hotărîrea a fost luată în legătură cu expirarea mandatului de șase ani al actualului președinte, Rudolf Kirchschlaeger. Din partea Partidului Socialist, de guvernă- mînt, din Austria a fost desemnat drept candidat la funcția prezidențială tot Rudolf Kirchschlaeger.

DISTINCȚIE. La Consulatul ge
neral al României din Bratislava a 
avut loc festivitatea de inminare 
a diplomei de membru de onoare al 
Societății române de ginecologie fi 
obstetrică prof. dr. Anton Pontuch, 
eminentă . ' ' . '
științifice șt medicale din R. S. 
Cehoslovacă.

personalitate a vieții
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ROLUL .COMPANIILOR AME
RICANE IN AGRAVAREA CRIZEI 
ENERGETICE. Departamentul a- 
merican al Energiei ți-a continuat 
investigațiile asupra operațiunilor 
companiilor petroliere din S.U.A., 
acuzind firmele „Gulf" ți „Che
vron" de violări ale prețurilor in 
vigoare soldate cu profituri de 500 
milioane dolari. Profiturile realiza
te de corporațiile petroliere ameri
cane prin încălcări ale reglementă
rilor privind prețurile sint ir. pre
zent de 7,8 miliarde dolari, notează 
agenția U.P.I., ceea ce aruncă lu
mină asupra rolului jucat de aceste 
companii in agravarea crizei ener
getice.

PARLAMENTUL (VEST-) EURO
PEAN a refuzat joi, în a doua lectură, adoptarea proiectului de buget al Pieței comune pe anul 1980, fapt fără precedent în analele instituțiilor C.E.E. și care „deschide o criză instituțională și politică inedită în interiorul acestui organism, cu consecințe imprevizibile". — relevă agenția France

Presse. Proiectul a fost respins prin adoptarea — cu 288 voturi favorabile, 84 contra și o abținere — a unei rezoluții, la recomandarea deputatului Pietr Dankert (socialist olandez), raportor al Comisiei bugetare. Drept urmare, Comisia C.E.E. va trebui să elaboreze un nou proiect de buget, care să țină seama de observațiile formulate joi de deputății „celor nouă".

“i

ÎNTREVEDERE LA HAVANA. Președintele Consiliului de Stat al Republicii Cuba, Fidel Castro, a primit delegația economică irakiană, condusă de ministrul comerțului, Hassan Aii, care Întreprinde o vizită oficială în Cuba. Au fost a- bordate probleme interesînd ambele părți și s-au examinat posibilitățile de promovare a cooperării economice și comerciale bilaterale.
INUNDAȚII IN BELGIA. Ploile 

torențiale înregistrate in ultimele 
zile in Belgia au provocat grave 
inundații. Astfel, riurile Semois ți 
Vierre au crescut brusc cu peste 2 metri, inundind străzile mai mul
tor orașe, intre care Bouillon, Flo- 
renville și Chiny.

PUNEREA IN VALOARE A FLUVIULUI SENEGAL. în prezența conducă
torilor celoi trei state membre ale Organizației de punere In valoare a 
fluviului Senegal (O.M.V.S.), președinții Senegalului și statului Mali, 
Leopold Sedai Senghot și, respectiv. Moussa Troore, precum și a primului 
ministru al Mauritaniei, Ould Haydala, a avut loc ceremonia inaugurării 
oficiale a lucrărilor la barajul de la Diama, pe fluviul Senegal. Acest 
baraj constituie Începutul unui complex de lucrări agro-industriale plani
ficate să fie realizate in comun de cele trei state.
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