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ASTĂZI, TRANSMISII DIRECTE 
LA RADIO ȘI TELEVIZIUNE

In jurul orei 12,30, solemnitatea semnării 
documentelor oficiale dintre Republica So
cialista România și Republica Democratică 
Sao Tome și Principe.

In jurul orei 13,15 ceremonia plecării ie- 
cretarului general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tomâ și Principe, președintele Re
publicii Democratice Sao Tomâ și Principe, 
tovarășul Manuel Pinto da Costa șl a tova
rășei Amelia da Costa, care, la Invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, au efectuat o vi
zita oficială de prietenie in țara noastră.

Lucrările Sesiunii Marii Adunări Nafionalie
Cu sentimente de mîndrie patriotică și profund devotament pentru Partidul Comunist Român, pentru Republica 
Socialistă România, de adîncă prețuire și stimă pentru secretarul general al partidului și președintele țârii, 
deputății au dat o înaltă apreciere Expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în marele forum 
legislativ al patriei, aprobînd, în unanimitate, principiile politicii externe a României, activitatea internațională a 

partidului și statului nostru, puse în slujba păcii și colaborării internaționale

HOTĂRlREA
Marii Adunări Naționale 

cu privire la politica externă 
a Republicii Socialiste România1. Marea Adunare Națională aprobă în unanimitate politica externă și activitatea internațională desfășurată de Republica Socialistă România după Congresul al XI-lea al partidului, prezentate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, analiza și aprecierile cu privire la principalele fenomene și tendințe ale vieții internaționale contemporane, la căile de soluționare a complexelor probleme care confruntă popoarele, ia sporirea contribuției țării noastre in afirmarea noii politiei mondiale.Marea Adunare Națională dă o înaltă apreciere expunerii prezentate de președintele Republicii, în care este exprimată în mod clar și argumentat politica partidului și statului nostru, pusă in slujba intereselor vitale ale națiunii noastre, cauzei generale a socialismului și progresului în lume, destinderii, păcii și securității internaționale. Marea Adunare Națională își însușește în unanimitate a- precierile și concluziile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — care corespund întru totul orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului — și hotărăște ca acestea să stea la baza întregii activități desfășurate de Republica Socialistă România pe plan internațional.Marea Adunare Națională a- preciază in unanimitate activitatea bogată desfășurată de România în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului. Pornind de la înalta răspundere față de destinele poporului român, față de cauza generală a securității și păcii, țara noastră a militat neabătut pentru o politică nouă, de colaborare și înțelegere între națiuni, a adus o contribuție importantă la dezbaterea și soluționarea problemelor de care depind progresul și pacea omenirii.Marpa Adunare Națională a- probă activitatea consecventă a României de dezvoltare a relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate . cu toate țările socialiste, in spiritul egalității, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. aceasta corespunzînd * atit intereselor poporului român și ale celorlalte popoare care construiesc noua .orînduire, cit ș« cauzei generale a socialismului și păcii.Marea Adunare Națională a- probă politica statului român de amplificare a legăturilor de prietenie și colaborare cu țările m curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu țările care și-au dobindit de curînd independența și au pășit pe calea propășirii libere, de-sine-stătătoare, de întărire a solidarității cu a- cestea in lupta împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru promovarea unor relații noi, de deplină egalitate și respect reciproc.Marea Adunare Națională a- probă politica României de lărgire a relațiilor cu toate celelalte țări, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor coexistenței pașnice. Marea Adunare Națională hotărăște ca la baza întregii activități de colaborare internațională a Republicii Socialiste România să stea in continuare principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului re- ciproc, renunțării la folosirea 

forței și la amenințarea cu forța — principii însușite și proclamate tot mai larg în viața internațională.Marea Adunare Națională a- probă intensa activitatea desfășurată de țara noastră pe plan internațional, contactele largi cu reprezentanții altor țări, tratativele, acordurile, tratatele și convențiile încheiate, contribuția României Ia promovarea cursului nou al destinderii și colaborării între state, la afirmarea în lume a idealurilor socialismului, păcii și cooperării dintre națiuni.Marea Adunare Națională dă o înaltă apreciere contribuției personale aduse de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici externe a României, la intensificarea participării țării noastre la întreaga viață politică mondială.2. Marea Adunare Națională exprimă deplina satisfacție pentru încheierea cu succes a Conferinței general-europene, con- siderînd că aceasta reprezintă o etapă de importanță istorică în viața continentului european, creînd premise pentru instaurarea unor raporturi noi în Europa și exercitînd, totodată, o înriurire pozitivă asupra destinderii și în alte regiuni, asupra climatului politic mondial.Marea Adunare Națională relevă cu satisfacție rolul activ și contribuția valoroasă, consecventă a României, alături de alte state, la pregătirea, desfășurarea și încheierea cu succes a primei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa.Marea Adunare Națională a- probă în unanimitate întreaga activitate a președintelui Republicii Socialiste România, _ tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, semnarea de către șeful statului român a Actului final al Conferinței, considerînd că acestea se înscriu pe linia înfăptuirii o- rientărilor programatice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., corespund întru totul intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei nobile a păcii și cooperării in Europa și în întreaga lume.Marea Adunare Națională a- preciază că încheierea Conferinței general-europene marchează începutul unei noi etape, hotărî- toare pentru transpunerea concretă în viață a principiilor și angajamentelor înscrise în documentele semnate Ia Helsinki.Ca și pînă acum. România va acționa ferm pentru înfăptuirea documentelor semnate la Conferința general-europeană, a tuturor angajamentelor și principiilor asumate de țările participante.3. Pornind de la interdependența tot mai strînsă care există astăzi între diferite regiuni ale lumii, Marea Adunare Națională reafirmă că România va acționa neabătut pentru stingerea tuturor focarelor de încordare, pentru soluționarea pe cale politică, pașnică, prin tratative. a tuturor problemelor litigioase dintre state.Țara noastră va milita și în viitor pentru instaurarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile a- rabe ocupate în urma războiului din 1987, rezolvarea problemei poporului palestinian în confer- . mitate cu interesele și aspirațiile sale legitime, inclusiv de a-și construi un stat propriu, independent, asigurarea suveranității și independenței tuturor statelor din zonă.

4. Marea Adunare Națională a- probă pe deplin activitatea României consacrată lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale prin înlăturarea hotărîtă a vechilor relații de dominație și a- suprire care au dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, și instaurarea unor raporturi noi între state, bazate pe deplina egalitate, pe dreptul fiecărdi popor de a dispune de bogățiile sale, de a-și hotări singur soarta, care să asigure condiții pentru progresul mai rapid al tuturor popoarelor, și. în primul rînd, al celor rămase în urmă, pentru accesul larg al tuturor națiunilor la binefacerile civilizației contemporane.Relevînd importanța deosebită a pozițiilor și inițiativelor Republicii Socialiste România in această direcție. Marea Adunare Națională aprobă în unanimitate Declarația referitoare la „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", difuzată la a Vil-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.5. Marea Adunare Națională apreciază contribuția României Ia cauza înfăptuirii dezarmării, care corespunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor de a se elibera de povara apăsătoare a cursei înarmărilor, de coșmarul unor războaie nimicitoare, năzuinței lor de a trăi într-o lume a păcii și securității.Marea Adunare Națională consideră că în cadrul eforturilor popoarelor în direcția dezarmării trebuie să se acorde maximă prioritate măsurilor pentru dezarmarea nucleară. Se impun, de asemenea, măsuri ferme pentru reducerea bugetelor militare, lichidarea bazelor străine de pe teritoriile altor state, retragerea în interiorul frontierelor naționale a tuturor trupelor străine și a armamentelor acestora, reducerea treptată a armatelor naționale. renunțarea Ia orice demonstrații de forță. Marea Adunare Națională reafirmă poziția României privind necesitatea desființării blocurilor militare, care constituie un anacronism incompatibil cu noul curs spre destindere și colaborare.Problemele dezarmării pot și trebuie să-și găsească soluționarea prin lupta unită a maselor populare, a tuturor popoarelor.Marea Adunare Națională a- probă pe deplin documentul difuzat în acest an Ia Organizația Națiunilor Unite privind „Poziția României în problema dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, și instaurarea unei păci trainice în lume" și reafirmă angajamentul solemn al statului român de a-și intensifica eforturile, conlucrînd activ cu toate statele, pentru realizarea dezideratului primordial al zilelor noastre — făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.6. Marea Adunare Națională apreciază contribuția României la îmbunătățirea activității și creșterea rolului O.N.U. în ansamblul vieții internaționale, la perfecționarea structurii, organizării și metodelor sale de lucru, în concordanță cu marile schimbări produse în lume, cu modificările intervenite în raportul de forțe pe plan mondial, cu realitățile și cerințele noi ale vieții internaționale.Marea Adunare Națională consideră că Organizația Națiunilor Unite trebuie să-și sporească aportul la dezbaterea și soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane cum sînt: lichidarea subdezvoltării, realiza-
(Continuare in pag. a Vil-a)

Vineri, 19 decembrie, au continuat lucrările celei de-a doua sesiuni a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale.Salutați cu vii și îndelungi a- plauze de deputați și invitați, în lojile oficiale au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- nescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
-----------APELUL------------
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

adresat parlamentelor țărilor participante la 
Conferința pentru securitate și cooperare în EuropaMarea Adunare Națională a Republicii Socialiste România, luind în dezbatere și aprobînd în unanimitate politica internațională a statului român, documentele de politică externă prezentate de țara noastră la Organizația Națiunilor Unite, a analizat căile și modalitățile de a se acționa pentru realizarea unor noi și importante succese pe calea înfăptuirii securității și colaboră- ' rii în Europa, a traducerii în viață a documentelor semnate Ia Conferința de la Helsinki.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România apreciază că prin încheierea cu succes a Conferinței general- europene a fost parcursă o perioadă de mare însemnătate pentru făurirea unor relații noi pe continent, a fost marcat începutul unei noi etape, hotărî- toare pentru înfăptuirea unui climat de destindere, colaborare și securitate în Europa — aceea a transpunerii concrete în viață a principiilor și angajamentelor înscrise în documentele Conferinței. în acest sens, Marea Adunare Națională consideră că în momentul de față este esențială concentrarea tuturor eforturilor în vederea consolidării și dezvoltării cursului destinderii prin măsuri practice de dezangajare militară și dezarmare, astfel incit securitatea europeană să devină o realitate vie, să ofere fiecărui popor garanția dezvoltării sale libere și independente Ia adăpost de orice agresiune și ingerințe în treburile sale interne.Reafirmind solemn hotărîrea României de a face totul pentru realizarea celor convenite de șefii de stat și de guvern la Helsinki, de a acționa în mod ferm și consecvent, pentru edificarea securității și întărirea colaborării pe continentul nostru, Marea Adunare Națională apreciază că realizarea acestor aspirații vitale ale popoarelor eu

ghe. X)prea. Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu. Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu.în sală se aflau membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, ziariști români și corespondenți ai presei străine.

ropene reclamă eforturile comune ale tuturor statelor și guvernelor europene, ale națiunilor de pe continent, unirea energiilor tuturor forțelor democratice, progresiste, ale întregii opinii publice înaintate. în această vastă mișcare politică este necesar să se angajeze masele largi populare, toți oamenii care doresc pacea și colaborarea, indiferent de convingerile filozofice, de credințele lor religioase.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România consideră că în rezolvarea problemelor securității și colaborării în Europa un rol de prim ordin pot și trebuie să-I joace parlamentele, care, reflectînd aspirațiile Dopoarelor, pot determina guvernele să întreprindă măsuri concrete în vederea destinderii și păcii pe continentul nostru. Un aport însemnat la soluționarea practică a acestor probleme poate aduce și Uniunea Interparlamentară, chemată să contribuie Ia întărirea colaborării parlamentelor din toate țările.Continentul european — vechi leagăn de civilizație și progres — a cunoscut în prima jumătate a secolului nostru ororile a două conflagrații mondiale care au provocat uriașe pierderi de vieți omenești și de bunuri materiale și spirituale. Să facem astfel îneît asemenea dezastre să nu se mai repete! Să facem ca în Europa să se instaureze o pace trainică, o securitate reală, pentru ca fiecare popor, fiecare națiune să se bucure din plin de cuceririle științei și tehnicii, ale civilizației contemporane!în vederea atingerii acestui deziderat să conlucrăm pentru înfăptuirea unor măsuri practice de dezangajare militară pe continent, pentru reducerea bugetelor pentru înarmări, lichidarea bazelor militare străine și retragerea tuturor trupelor în frontierele naționale, pentru

Președintele M.A.N., Nicolae Giosan, a deschis ședința la Ora 9,00.Sînt reluate dezbaterile în legătură cu Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea Adunare Națională cu privire la mărețele realizări ale poporului român în cincinalul 1971—1975 și la politica externă a României pusă în slujba păcii și colaborării internaționale.Au luat cuvîntul deputății 

desființarea blocurilor militare. Popoarele europene trebuie să știe că nu va fi o reală securitate pe continent atîta timp cît în Europa se află cea mai mare concentrare de forțe armate și armament pe care a cunoscut-o istoria, atîta timp cît cursa înarmărilor va continua și vor spori arsenalele militare!Pentru realizarea înțelegerilor de la Helsinki să intensificăm eforturile pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnico-ști- ințifice și în alte domenii în cadrul unor acorduri și înțelegeri atît pe plan bilateral, cît și multilateral. Devine tot mai actuală și necesară examinarea cu receptivitate și în spirit constructiv a unor proiecte pentru realizarea de ample acțiuni de interes general-european în domeniul cooperării economice și teh- nico-științifice!în spiritul Actului final al Conferinței general-europene, să dezvoltăm conlucrarea dintre toate" statele de pe continent pentru rezolvarea de pe pozițiile unui nou umanism a problemelor sociale privind condițiile de muncă și viață, educație și cultură ale maselor largi de oameni ai muncii, pentru asigurarea accesului tuturor locuitorilor continentului la binefacerile progresului și civilizației moderne. O mare importanță capătă amplificarea colaborării pentru combaterea unor fenomene nocive care afectează grav condiția umană, cum sînt drogurile, violența, pornografia, manifestările rasismului, care duc la degradarea morală a oamenilor, în primul rînd a tinerei generații. care învrăjbesc popoarele.Toate națiunile lumii sînt profund interesate ca împotriva unor asemenea fenomene și tendințe să se adopte o poziție fermă, combativă din partea o- piniei publice, a oamenilor de știință și cultură, chemați să-și aducă contribuția la clarificarea conținutului umanismului zilelor

George Macovescu, Ion Traian Ștefănescu, Teoctist Arăpașu, Corneliu Mănescu, Gheorghe Pușkaș, Adrian Stoica.Deputatul Miu Dobrescu, vicepreședinte al Comisiei M.A.N. pentru politică externă și cooperare economică internațională, a dat apoi citire proiectului de Hotărîre a Marii Adunări Naționale cu privire la politica externă a Republicii Socialiste România.In unanimitate, este adoptată Hotărîrea Marii Adunări Națio

noastre, a principiilor sale de bază, precum și a căilor de afirmare a acestuia, punind pe prim plan omul, bunăstarea, demnitatea și fericirea sa.Pentru adîncirea procesului de securitate și destindere pe continent să intensificăm „ contactele și dezbaterile cu participarea tuturor statelor, într-un cadru organizat și democratic, în vederea obținerii unor rezultate cît mai fructuoase pe Hnia transpunerii în viață a măsurilor preconizate de documentele Conferinței general-europene, cît și pentru soluționarea altor probleme din Europa.Pornind de la importanța creării unor zone ale păcii și colaborării în Europa, ne adresăm parlamentelor, statelor și popoarelor din Balcani să intensificăm eforturile și acțiunile pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și multilaterale în această regiune, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți și. conlucrării fructuoase, lipsită de arme nucleare. Să acționăm pentru amplificarea activității organismelor și organizațiilor de colaborare interbalcanică existente și, totodată, să milităm pentru crearea unor organisme noi, în scopul abordării unor probleme de interes comun, cum sînt : dezvoltarea transporturilor, conlucrarea dintre Camerele de Comerț și alte acțiuni, care să contribuie Ia întărirea încrederii și cooperării între statele din această regiune. Transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii contribuie Ia consolidarea destinderii și securității pe continentul european și în întreaga lume.Marea Adunare Națională a- preciază că este în interesul securității în Europa să se ajungă cît mai curînd Ia soluționarea conflictului din Cipru. pe baza respectării independenței și integrității acestui stat, a asigurării conviețuirii pașnice a celor două comunități cipriote, precum și la îmbunătățirea re

nale cu privire la politica externă a Republicii Socialista România.Tovarășul Nicolae Giosan, în numele Biroului M.A.N., a supus, în continuare, spre- adoptare, în lumina Expunerii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a Hotărîrii Marii Adunări Naționale cu privire la politica externă a Republicii Socialiste România, proiectul Apelului Marii Adunări Naționale a
(Continuare în pag. a V-a) 

lațiilor dintre toate țările existente în această zonă. Să ne sporim eforturile pentru a face din Mediterană o mare a păcii și colaborării, care să exercite o influență pozitivă asupra însănătoșirii întregii atmosfere internaționale !Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adresează parlamentelor, guvernelor, popoarelor europene, apelul de a nu precupeți nici un efort pentru ca procesul destinderii să fie consolidat și dezvoltat prin noi și noi acțiuni, astfel ca el să devină ireversibil, să asigure toate condițiile pentru ca popoarele europene să poată trăi în pace și libertate.Marea Adunare Națională, ex- primînd voința de pace și conlucrare a poporului român, a- sigură parlamentele și popoarele europene că, în ceea ce o privește, România socialistă va depune și în viitor toate eforturile, va acționa într-un spirit constructiv, pentru soluționarea marilor probleme ale continentului nostru.Sîntem încredințați că prin unirea eforturilor tuturor statelor, ale guvernelor și parlamentelor vom putea asigura realizarea unei păci trainice și a unei securități durabile pe continent, dezvoltarea largă, neîngrădită, a colaborării multilaterale între toate națiunile europene, în folosul propășirii fie- vârui popor, al progresului și civilizației omenirii.Să facem totul pentru transformarea Europei într-un continent al păcii, colaborării și prieteniei intre națiuni !Să depunem toate eforturile pentru ca sistemul de securitate din Europa să exercite o înriurire pozitivă tot mai puternică asupra climatului politic internațional, să contribuie la instaurarea păcii și securității pe plan mondial, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.
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DEZBATERILE PE MARGINEA EXPUNERII
PREZENTATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
*

cu privire la mărețele realizări ale poporului român 
în cincinalul 1971-1975 și la politica externă a României 

pusă în slujba păcii și colaborării internaționale
CUViNTUL DEPUTATULUI 

MANEA MĂNESCU, 
prim-ministru al guvernuluiExpunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, fundamentată pe a- bordarea științifică a proceselor și fenomenelor lumii contemporane, a evidențiat spiritul profund realist, creator, al politicii externe a țării noastre, concordanța sa deplină cu imperativele epocii actuale.jnscriindu-se in coordonatele programatice ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, activitatea pe tărim extern a României și-a dovedit rodnicia, concretizindu-se in ampla deschidere a relațiilor internaționale, in inițiative ce reprezintă contribuții de seamă la înfăptuirea dezideratelor vitale ale umanității.Neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, misiunile sale de pace, prietenie și cooperare intre popoare, închinate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, au conferit deosebită stima și iffețuire in întreaga lume președintelui nostru, României socialiste.Am avut onoarea să particip la întîlniri și*  convorbiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducători de state și guverne și să constat cu deosebită satisfacție și bucurie marele prestigiu și autoritatea de care se bucură președintele României, aprecierea elogioasă a marilor sale calități de patriot înflăcărat și revoluționar consecvent.Corespunzător' liniilor directoare ale Congresului al XI-lea, sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, guvernul a acționat cu hotărire pentru aplicarea politicii externe a partidului și statului. In vederea înfăptuirii acordurilor stabilite cu prilejul convorbirilor la nivelul cel mai înalt, în cursul ultimului an au avut loc numeroase întîlniri de lucru și tratative ale membrilor guvernului, s-au desfășurat sesiuni ale comisiilor mixte guvernamentale de colaborare, au fost încheiate acordurile cu țările membre ale C.A.E.R. pentru coordonarea planurilor de dezvoltare economică pe perioada anilor 1976—1980, precum și acorduri de lungă durată de colaborare economică, tehnico-știin- țifică și culturală, convenții de cooperare în producție, acorduri comerciale cu toate țările socialiste, cu țări în curs de dezvoltare, cu alte țări, fără deo-. sebire de orînduire socială.Bilanțul atît de substanțial al activității externe a partidului și statului este organic legat de succesele obținute de poporul nostru în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. în realizările remarcabile obținute de țara noastră în ultimul deceniu — perioada celei mai largi deschideri spre dinamism și înnoire, progres și bună; stare — și-au găsit o nouă și strălucită ilustrare vocația creatoare, constructivă, a talentatului popor român, afirmarea puternică a României ca stat independent, demn și suveran.Cu deplin temei putem afirma — a spus în continuare vorbitorul — că desfășurarea evenimentelor a dovedit întru totul justețea aprecierilor și orientărilor Congreselor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea cu privire la evoluția vieții internaționale. In această perioadă au continuat să aibă loc profunde mutații revoluționare, schimbări importante în raportul de forțe pe plan mondial. Ca rezultat al intensificării luptei de eliberare a popoarelor au apărut numeroase state noi, independente, nealiniate, se afirmă cu vigoare dreptul inalienabil al fiecărei națiuni de a-și hotărî de-sine-sta- tător politica internă și externă. A sporit forța de atracție a socialismului, tot mai multe țări optind pentru calea socialistă de dezvoltare economică și socială.Incontestabil, tabloul politic contemporan se caracterizează prin conturarea unui curs nou spre destindere șj colaborare ; dar acest curs este abia la început și nu există încă siguranța că a devenit ireversibil ; în lume mai sint zone de încordare și conflicte, care apar din cauza inechității ce dăinuie pe planeta noastră ; mai continuă să acționeze forțe care pot pune în pericol pacea popoarelor. Tocmai de aceea sînt necesare eforturi convergente în vederea promovării unei politici de înțelegere și cooperare, menită să asigure soluționarea constructivă a problemelor hotărîtoare pentru viitorul omenirii, corespunzător intereselor cauzei păcii, destinderii și încrederii internaționale.Așa cum se cunoaște, în ansamblul activității sale externe, România a militat și militează consecvent pentru edificarea unui sistem trainic de securitate gi colaborare pe continentul eu

ropean. Avem toate temeiurile să ne exprimăm satisfacția pentru contribuția activă a țării noastre la pregătirea și desfășurarea în toate fazele a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la elaborarea unor documente cit mai clare și angajante, la încheierea cu succes a reuniunii, prin semnarea, la cel mai înalt nivel, a Actului final. In cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Helsinki și-a găsit o strălucită întruchipare caracterul profund constructiv al politicii noastre externe îndreptate spre crearea unui climat de înțelegere și a- propiere între toate națiunile europene.In noua etapă, care s-a deschis după încheierea Conferinței, sarcina esențială rezidă — așa cum a relevat președintele României în expunerea prezentată la sesiune — în a acționa ferm pentru transpunerea efectivă în viață a tuturor prevederilor Actului final, înfăptuirea unor măsuri imediate de dezangajare militară și dezarmare. Este limpede că nu poate exista o securitate reală, atît timp cit în Europa sint concentrate cele mai mari forțe armate și arsenale cu o neînchipuită putere de distrugere, inclusiv armament nuclear, atît timp cît există trupe și baze străine pe teritoriul diferitelor state, cît persistă divizarea continentului în blocuri militare opuse. Caracterul indivizibil al securității și păcii impune eforturi hotărîte, acțiuni perseverente din partea tuturor popoarelor pentru consolidarea cursului spre destindere și colaborare, strînsa unitate și solidaritate a tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste din lume.în strategia politicii externe a țării noastre un loc de seamă îl ocupă poziția cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Desfășurînd o intensă Activitate, bine cunoscută și apreciată pe plan internațional, partidul și statul nostru concep noua ordine ca un sistem de relații universal valabile, întemeiate pe independență și suveranitate națională, echitate și justiție, care să ducă la lichidarea inegalității, dominației și asupririi, a anacronicei împărțiri a lumii în țări bogate și țări sărace — sursă permanentă de încordare ce pune în primejdie înseși pacea și viitorul popoarelor.Dezvoltarea mondială contemporană a pus la ordinea zilei, cu o mai mare acuitate ca oricînd, problema subdezvoltării — reziduu al asupririi și exploatării imperialiste și colonialiste, cu profunde implicații asupra unei mari părți a omenirii. Ce poate fi mai grăitor pentru disparită- țile economice în continuă adin- cire decit faptul că din totalul produsului mondial brut — potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite — circa 80 la sută se realizează într-un număr de 28 de țări avansate economic, care reprezintă numai o pătrime din populația globului, iar restul de 20 la sută în celelalte țări, cuprinzînd trei pătrimi din populația lumii. Diminuarea decalajelor obligă la acțiuni energice care să conducă la lichidarea subdezvoltării, a vechilor relații și a politicii de inegalitate și dominație. Tocmai în a- ceastă perspectivă a fost elaborată concepția României asupra noii ordini economice, care s-a bucurat de o largă recunoaștere internațională.Trăsătura dominantă a acestei concepții noi asupra dezvoltării mondiale o constituie accentul prioritar pus pe efortul propriu al statelor și popoarelor prin a- locarea unei cote înalte din venitul național pentru fondul de dezvoltare și folosirea lui pentru punerea în valoare a bogățiilor naturale în scopul accelerării progresului economico-so- cial, ridicării nivelului de trai, consolidării independenței economice —■ toate acestea conjugate cu o largă conlucrare economică internațională.în ce o privește, România — ea însăși țară in curs de dezvoltare — extinde acțiunile de cooperare reciproc avantajoasă cu popoarele care s-au eliberat de sub dominația colonialismului, neocolonialismului și imperialismului, contribuind și pe a- ceastă cale la eforturile acestora pentru făurirea unei industrii naționale, dezvoltarea agriculturii, transporturilor, comerțului, formarea cadrelor naționale, promovarea progresului tehnico-' științific, rezolvarea reciproc a- van ta joasă a problemei materiilor prime. Este convingerea fermă a țării noastre că numai prin acțiuni eficiente va putea fi înlăturată subdezvoltarea, se vor asigura condiții pentru înflo

rirea fiecărei națiuni, pentru progresul general al umanității.In expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu se subliniază cu deosebită pregnanță că înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării nucleare, constituie unul din imperativele cele mai arzătoare ale vieții internaționale. Intr-adevăr, dezvoltarea intensă a producției de armament nuclear face să planeze a- supra lumii pericolul unei conflagrații cu consecințe incalculabile pentru civilizația umană, impietează grav asupra progresului economic și social al popoarelor.Reconversiunea în scopuri constructive a unei părți din imensele mijloace cheltuite pentru înarmare ar asigura condiții pentru propășirea economică și socială a țărilor rămase în urmă, determinînd atenuarea treptată a decalajului ce le desparte de statele dezvoltate economic.Pornind de la necesitatea vitală a opririi spiralei vertiginoase a înarmărilor, țara noastră a prezentat la ‘ Organizația Națiunilor Unite documentul care conturează un program realist și mobilizator, menit să conducă la dispariția instrumentelor materiale ale politicii de forță și dictat, la realizarea dezarmării generale și scoaterea în afara legii a armelor atomice, la excluderea definitivă a războiului din viața societății.Un rol activ în promovarea cerințelor noii ordini economice, în înfăptuirea dezarmării, în soluționarea tuturor problemelor de importanță fundamentală ale vieții internaționale revine Organizației Națiunilor Unite. în acest scop, România s-a pronunțat pentru întărirea rolului și democratizarea Organizației Națiunilor Unite, crearea condiții; lor ca această organizație să contribuie în măsură crescîndă la lichidarea focarelor de încordare și conflict, la reglementarea pe cale pașnică a problemelor litigioase, să ofere cadrul instituțional favorabil participării efective a tuturor statelor la viața internațională, la acțiunile îndreptate spre întărirea colaborării și păcii.Strălucita concretizare a concepției președintelui Nicolae Ceaușescu asupra edificării unei lumi a dreptății și păcii, recentele documente prezentate de România la Organizația Națiunilor Unite reprezintă contribuții de mare însemnătate, de natură să determine o nouă alcătuire a relațiilor internaționale, care să ofere garanții depline tuturor statelor că vor putea să se bucure de dreptul de a-și făuri viața așa cum o doresc, la adăpost de orice ingerință sau presiune, să dispună suveran de bogățiile naționale, să-și realizeze, în condiții de deplină securitate, programele lor de dezvoltare economică și socială.Instaurarea securității în Europa, statornicirea unei noi ordini economice internaționale, înfăptuirea dezarmării, sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională constituie țeluri generoase, a căror împlinire impune cu necesitate conjugarea eforturilor tuturor statelor și popoarelor, ale tuturor forțelor progresiste și democratice din lume. Acestor țeluri, guvernul, sub conducerea înțeleaptă a președintelui țării, le va consacra și în viitor o activitate stăruitoare. Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste
CUVINTUL DEPUTATULUI

ION DINCĂReferindu-se la expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : „Elocventă expresie a responsabilității partidului și statului nostru față de destinele poporului român, ale civilizației, păcii, progresului și colaborării în lume, expunerea constituie încă o demonstrație a fermității, consecvenței, dinamismului și clar- viziunii cu care secretarul general al partidului nostru acționează neobosit pentru instaurarea pe glob a unui climat de cooperare, înțelegere și pace. Această politică constructivă — continuare consecventă pe plan extern a politicii noastre interne — a dus la creșterea prestigiului internațional al României. Iată de ce teonsider de datoria mea să exprim și cu acest prilej. în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, aprobarea și adeziunea deplină față de politica științifică, clarvăzătoare a partidului și statului nostru, recunoștința fierbinte și cele mai vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru modul strălucit — profund patriotic și internaționalist — în care elaborează și slujește a- ceastă politică".Relevînd deosebita bogăție de idei a expunerii, idei ce se referă la înfăptuirea marilor deziderate ale lumii de azi — instau- 

România se angajează în fața Marii Adunări Naționale, a președintelui republicii, să aplice neabătut în relațiile internaționale politica partidului și statului consacrată menținerii păcii și făuririi unei lumi mai bune pentru toate popoarele.Referindu-se la faptul că, în expunerea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat sintetic rezultatele rodnice ale cincinalului actual, care constituie o temelie solidă pentru continua dezvoltare economico-socială a României, primul ministru a precizat că planul pe 1976 are la bază orientarea fermă spre : dezvoltarea și modernizarea în ritm susținut a forțelor de producție; accentuarea laturilor calitative ale activității economice; creșterea venitului național — cale sigură a ridicării nivelului de trai al tuturor cetățenilor patriei.în vederea creării tuturor condițiilor pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor planului pe anul viitor, primul ministru a prezentat în continuare acțiunile și măsurile ce trebuie luate de către ministere, centrale și întreprinderi pentru : realizarea integrală a planului producției industriale și agricole ; creșterea mai dinamică a productivității muncii ; promovarea tehnologiilor avansate ; perfecționarea organizării producției și a muncii ; reducerea continuă a cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale ; valorificarea superioară a resurselor ; sporirea rentabilității producției ; gospodărirea eficientă a fondului național de dezvoltare economico-socială ; pregătirea temeinică a planului de investiții ; crearea condițiilor pentru intrarea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție ; producerea integrală și la termen a fondului de marfă destinat exportului, realizarea integrală și la timp a acțiunilor de cooperare externă ; aprovizionarea în bune condiții a populației cu bunuri de consum ; creșterea volumului serviciilor ; extinderea construcției de locuințe ; perfecționarea în- vățămîntului ; ocrotirea sănătății.Consiliul de Miniștri. Biroul său Executiv, ministerele, centralele și întreprinderile — a subliniat primul ministru — vor acționa cu mai multă fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei economice, perfecționarea conducerii și planificării, soluționarea problemelor gestiunii economice spre a asigura, încă din primul an al noului cincinal, un ritm accelerat de creștere a producției, investițiilor, exportului și venitului național, de ridicare a nivelului de trai al populației.Avem convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea. intelectualitatea, toți oamenii muncii — a spus în încheiere primul ministru, Manea Mă- nescu — vor desfășura în continuare o activitate laborioasă, pătrunsă de spirit revoluționar, de devotament patriotic pentru realizarea tuturor obiectivelor politicii interne și externe stabilite în Programul Partidului Comunist Român, accelerînd astfel propășirea națiunii noastre socialiste. Chezășia succeselor noastre o constituie strîngerea tot mai puternică a rîndurilor în jurul Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu — simbolul unității de granit a întregului popor, al libertății și prosperității României socialiste.

rarea unei noi ordini economice internaționale, asigurarea climatului necesar ca fiecare popor să poată evolua și să se exprime potrivit propriilor interese și voințe, edificarea unei lumi a păcii și cooperării echitabile —, vorbitorul a subliniat, în continuare, marea însemnătate pe care o prezintă rezolvarea problemei dezarmării și, în primul rînd, a celei nucleare. Se poate spune că, îndeosebi după Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, încheiată cu semnarea Actului final, își face loc un curs nou spre destindere, apropiere și colaborare între popoare. Din păcate, acest curs nu se resimte și în domeniul încetării cursei înarmărilor și al dezarmării. Țara noastră consideră că în prezent adevărata piatră de încercare pentru pacea lumii, pentru încrederea atît de necesară între state o constituie abordarea frontală a aspectelor militare ale securității, necesitatea de a se ajunge la reglementări de fond, la stoparea și reducerea treptată a cursei înarmărilor și, in cele din urmă, la dezarmare.Relevînd contradicția dintre cursul nou spre destindere și continuarea cursei înarmărilor, vorbitorul a subliniat că, așa cum demonstrează istoria, armele sînt instrumente ale politicii de forță și dictat, de 

menținere a focarelor de tensiune, de subminare și încălcare a atributelor fundamentale ale țărilor și popoarelor. Prin aceasta, cursa înarmărilor vizează, direct sau indirect, însăși structura relațiilor internaționale, evoluția societății umane în întregul său. Iată de ce, așa cum a făcut cunoscut în repetate rînduri, România consideră că dezarmarea interesează deopotrivă pe toți locuitorii planetei noastre, toate țările și popoarele, indiferent de mărime sau potențial, de zona geografică în care se află. Această situație impune ca Ia negocierile de dezarmare,- la dezbaterea și adoptarea măsurilor în acest domeniu să participe toate statele, să fie luate în considerare interesele tuturor. Acestui deziderat i-ar corespunde, în concepția României — înfățișată, printre altele, și în documentul oficial prezentat Organizației Națiunilor Unite —, convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Așa cum s-a subliniat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, așa cum se relevă și în documentul privind dezarmarea prezentat de România la O.N.U., o contribuție substanțială la realizarea dezarmării o pot avea acțiunile vizînd retragerea în frontierele naționale a tru
CUViNTUL DEPUTATEI

FLORICA TOMAMărturisesc că sînt profund emoționată de căldura și dragostea pentru oameni, pentru viitorul lor, ce au răzbătut din expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aprecierile asupra celor mai importante probleme ale lumii contemporane, aprecieri pe deplin confirmate de însăși evoluția vieții internaționale, poziția constructivă a României față de modalitățile de înfăptuire a dezideratelor de pace, securitate și cooperare ale tuturor popoarelor, înfățișată de cel mai autorizat reprezentant al nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce și-a dedicat întreaga activitate binelui poporului român, edificării unei lumi mai drepte și mai bune, au dat expresie fermității cu care națiunea noastră socialistă înțelege să acționeze pentru ca pe întreaga planetă să triumfe buna înțelegere și colaborare.Faptul că în această sesiune noi, deputății, dezbatem proiectul planului economic al primului an din viitorul cincinal, care va marca o etapă superioară în dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste, cît și direcțiile prioritare în care va acționa țara noastră în viața internațională, pune în lumină legătura ce există între politica internă și cea externă a țării noastre, hotărîrea cu care poporul nostru, preocupat de propria evoluție pe calea socialismului multilateral dezvoltat, militează pentru ca în lume să existe pace, încredere și cooperare echitabilă, garanția că fiecare popor, fiecare țară se poate dezvolta liber, fără amestec din afară.In continuare, vorbitoarea s-a referit la problema dezarmării, subliniind că în realizarea ei sînt interesați toți oamenii din lume, armele fiind instrumente ale forței, dictatului și presiunii, ale războiului, care provoacă pierderi de vieți omenești și încalcă cele mai elementare drepturi și sentimente umane. îngăduiți-mi să cred că o femeie, o mamă, care știe sau intuiește mai bine ca oricine durerea provocată prin pierderea ființelor apropiate, este cu atît mai îndreptățită să urască războiul și instrumentele acestuia, armele, să dorească ca acestea să fie eliminate pentru totdeauna din viața societății omenești.
CUVINTUL
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DEPUTATULUI 
URSUmenilor muncii din municipiul Rimnicu Vîlcea, pe care am cinstea să-i reprezint în Marea A- dunare a țării. în numele oamenilor de știință, al tuturor specialiștilor din domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, să dau expresie aprobării, profundei noastre .adeziuni la tezele de cea mai marevaloare și însemnătate înfățișate Marii Adunări Naționale de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin cuvîntarea sa, președintele României încununează în chip strălucit, printr-un act de înaltă semnificație democratică, în forul parlamentar al țării, un 

pelor și armamentelor străine și demobilizarea trupelor retrase, reducerea treptată a trupelor și armamentelor prin încheierea unor acorduri internaționale, renunțarea la efectuarea, în apropierea frontierelor sau pb teritoriile altor state, a manevrelor militare, în primul rînd a celor multinaționale. Țara noastră consideră că este in interesul păcii și destinderii să se amplifice eforturile pentru lichidarea tuturor blocurilor militare, inclusiv pentru lichidarea concomitentă a N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia, ca o cerință esențială a încrederii reciproce și edificării cu adevărat a securității în Europa și în întreaga lume.în încheiere, vorbitorul a spus : Exprimînd, încă o dată, deplina adeziune și aprobare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, asigur conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, toți cei care trăim și muncim pe meleagurile argeșene, vom face totul pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le avem în dezvoltarea economico-socială a județului nostru, a țării întregi.

Este de la sine înțeles că realizarea unui asemenea obiectiv ca dezarmarea generală nu este ușoară — a continuat vorbitoarea. Realismul politicii noastre externe decurge și din faptul că, acționînd pentru înfăptuirea telului final. România consideră că la acesta se poate ajunge numai prin pași succesivi. Cu condiția, însă, ca aceștia să fie concreți, să urmărească într-adevăr eliminarea armelor, în special a celor nucleare, din viața internațională, să vizeze înlăturarea pericolului potențial ce îl prezintă instrumentele forței pentru pacea și viitorul omenirii.Prin toate acțiunile sale, poporul român și-a afirmat voința de a conviețui în pace și de a colabora echitabil cu celelalte popoare. Sînt cunoscute inițiativele României ce urmăresc tocmai aceste obiective, inițiative ce s-au bucurat de înalte aprecieri. Una din modalitățile prin care s-ar ajunge, în concepția României, la dezarmare este încurajarea și stimularea creării de zone de pace, libere de arme nucleare. In acest cadru, țara noastră a acționat și acționează cu perseverentă pentru ca Balcanii să devină o regiune în care să existe relații de bună vecinătate, din care să fie excluse armele nucleare, bazele militare și trupele străine.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — a încheiat vorbitoarea — a prezentat direcțiile prioritare în care a acționat și va acționa România în viața internațională, pentru identificarea și aplicarea unor soluții care să fie în deplin consens cu interesele tuturor popoarelor. De aceea, dînd glas voinței unanime a celor pe care îi reprezint în acest înalt for al țării, exprim adeziunea deplină la aprecierile cuprinse în cuvîntarea președintelui României, document de o excepțională valoare teoretică și practică. încredințez conducerea partidului și statului nostru, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom face totul ca, prin munca noastră, să contribuim în măsură și mai mare în viitor la progresul județului Iași, pe care îl reprezint, la dezvoltarea multilaterală a României, la sporirea prestigiului de care se bucură în lume România socialistă.

an politic de mare rodnicie. Prezentă și activă în miezul problemelor vitale ale omenirii, angajată în slujba luminoaselor idealuri umaniste ale păcii, prosperității și fericirii popoarelor, România își află, la acest sfîrșit de an. prestigiul internațional înălțat la cote fără precedent în întreaga ei istorie de stat. Astăzi, gîndirea și voința politică a națiunii noastre dau expresie adecvată celor mai valabile, mai progresiste și mai înalte tendințe ale omenirii ; modelul de structură și relații al omenirii de azi și de mîine, pe care îl cristalizează opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, re- flectînd profund și sensibil întreaga noastră concepție politică și modul nostru de viață, 

cîștigă din ce în ce mai multă Înțelegere, simpatie și sprijin pe toate meridianele globului.Aceste fapte de mare prestigiu au devenit posibile datorită deplinei concordanțe dintre țelurile și spiritul politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Căci este clar că o politică externă animată de năzuința spre pace, înțelegere și cooperare, care face din recunoașterea caracterului inviolabil al dreptului la independență, suveranitate națională, liberă alegere a propriului destin, piatra unghiulară a moralității raporturilor internaționale, nu poate fi decît produsul unei comunități naționale și al unei structuri de stat profund democratice, armonioase, iubitoare de pace, al unui sistem social care statuează eliberarea omului de orice formă de exploatare și asuprire.Proiectînd în spațiul internațional aspirațiile de pace, înțelegere, prosperitate, progres și omenie ale cetățenilor ei. România și-a alcătuit o cartă de țeluri politice care, răspunzînd năzuințelor întregii omeniri progresiste, se distinge prin combaterea hotărîtă a tot ce este perimat și anacronic, a politicii imperialiste de dominație, forță și dictat și, în același timp, prin trăsături constructive de mare noblețe și originalitate. între acestea merită să fie evidențiată remarcabila capacitate de înțelegere și respectul pozițiilor, telurilor și intereselor legitime ale 'altora, din care rezultă larga compatibilitate de acțiuni și cooperare dintre țara noastră și celelalte state ale lumii.In continuare, vorbitorul a arătat că este un lucru neîndoielnic că imaginea lumii de azi se datorează profundelor schimbări revoluționare, naționale și sociale, care au avut loc în ritm accelerat în ultimele decenii și, totodată, în largă măsură, e- fectelor revoluției științifice și tehnologice, marcată de apariția postbelică a industriilor nucleară și electronică, a informaticii, de dezvoltarea fără precedent a chimiei de sinteză, a unor noi mijloace de comunicație și transport. Deschizînd omului accesul spre manipularea unor energii din ce în ce mai mari, spre intervenția în mecanismele esențiale ale naturii, de la procesele genetice pînă 1a fenomenele geofizice, știința și tehnologia au făcut din om un factor de bază al echilibrului planetar, al întregului mediu înconjurător, natural și social.Omenirea acordă astăzi o justificată încredere forțelor și mijloacelor cunoașterii. Țările în curs de dezvoltare văd în știință și tehnologie factori noi și puternici, capabili să sprijine efortul lor de construcție economică și socială. De aceea, printre cererile lor cele mai urgente se numără și lichidarea decalajului tehnologic.în același timp, cuceririle științei și tehnologiei moderne au fost și sînt încă folosite în mod abuziv pentru producerea de arme distrugătoare, pentru umflarea arsenalelor militare pînă la proporții cu adevărat absurde, ceea ce privează omenirea de importante resurse de dezvoltare, punînd în pericol pacea și securitatea internațională, însuși viitorul civilizației umane. Această situație pune pe oamenii de știință din întreaga lume în fața unei co
CUVINTUL DEPUTATULUI

PETRE CONSTANTINin numele alegătorilor pe ca- re-i reprezint in forumul puterii de stat, harnicii mineri ai Văii Jiului — a spus vorbitorul — doresc să exprim, de la bun început, adeziunea noastră fierbinte și nemărginită la valoroasele idei teoretice și măsuri practice cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, președintele republicii, înaltul respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aprobarea deplină și cele mai alese sentimente de mulțumire pentru tot ceea ce face, în fruntea partidului și statului, în vederea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a promovării cauzei socialismului, democrației, progresului și păcii în întreaga lume.Relevînd faptul că prin politica sa externă, clarvăzătoare, marxist-leninistă, rod al aprecierii lucide a fenomenelor și proceselor ce au loc în lumea contemporană, România socialistă aduce o contribuție dintre cele mai remarcate la soluționarea marilor probleme ce confruntă astăzi omenirea, vorbitorul a a- rătat ; Ne produce — și spun 

vîrșitoare responsabilități — a- ceea de a se încadra activ în lupta popoarelor pentru ca niciodată rodul creației lor să nu mai fie pus în slujba războiului și distrugerii, ci să servească omului, propășirii sale materiale și spirituale.Conștientă de beneficiile, dar și de primejdiile noului 6tatut al științei în societate, România nu pregetă să semnaleze, în toate împrejurările, deosebita însemnătate a includerii științei și tehnologiei între factorii cei mai viguroși de acțiune economică și politică, între mijloacele de creare a unei lumi mai drepte și mai bune. Din această perspectivă, țara noastră afirmă necesitatea accesului liber și ne» îngrădit al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnologiei, pronunțîndu-se împotriva oricăror forme de îngrădire a cercetărilor, inclusiv a cercetărilor de fizică nucleară, îndreptate spre aplicații pașnice — a continuat vorbitorul. Această concepție, promovată ferm de conducerea partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolat Ceaușescu, și-a găsit o puternici expresie în Programul partidului și în Directivele celui de-al XI-lea Congres, care definesc perioada 1976—1980 de dezvoltare a României socialiste drept cincinal al afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice în întreaga viață economică și socială a țării. în cincinalul următor, cea mai mare parte din o*  bioctivele de investiții planificate vor fi asigurate cu tehnologii noi și reproiectate, de concepție proprie, o pondere în- semnată, de circa 30 la sută, re- ' venind ramurii chimiei. Pe baza realizării programului de asimilare și introducere în fabricație de noi produse, numai în primul an al cincinalului. 1976, mai mult de 12 la sută din valoarea producției industriale se va realiza pe seama produselor noi și îmbunătățite, urmînd ca, la nivelul anului 1980. această pondere să crească la 45 la sută.Asumîndu-și asemenea sarcini, cercetarea și proiectarea din țara noastră înțeleg să dea un conținut concret, exemplar, doctrinei dezvoltării economice pe care o promovăm, care, acordînd locul cuvenit cooperării și conlucrării internaționale, se întemeiază, în primul rînd, pe rezultatele științei și tehnologiei naționale, ale forțelor proprii, pentru creșterea continuă a venitului național, pentru asigurarea unei baze trainice independenței și suveranității naționale, pentru înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.Afirmarea răspicată a acestor idei luminoase de către cel mai autorizat reprezentant al na-*  țiunii noastre, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie pentru toți specialiștii din domeniul științei și tehnologiei. ca și pentru toți cetățenii României socialiste un stimulent puternic, un factor de mobilizare a tuturor eforturilor în slujba nobilelor idealuri politice care ne călăuzesc.Ne angajăm în fața partidului, a Marii Adunări Naționale, să facem totul pentru a îndreptăți încrederea și sprijinul ce ne sînt acordate, să contribuim cu toate puterile noastre la înfăptuirea înaltelor țeluri care sprijină edificiul atît de solid al politicii externe și interne a partidului nostru, a României socialiste.

acest lucru din toată inima — o mare satisfacție că acțiunile întreprinse de țara noastră pe plan internațional, numeroasele inițiative și propuneri românești făcute la Națiunile Unite și în alte foruri internaționale întrunesc o largă adeziune și un amplu sprijin, ce reflectă și demonstrează creșterea continuă a prestigiului României în lume. Datorăm a- ceastă prețuire a României socialiste pe plan mondial realizărilor harnicului nostru popor, principialității, dinamismului și umanismului politicii noastre externe, elaborată de Congresele IX, X și XI ale P.C.R. și purtînd amprenta gîndirii politice clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate neobosită îmbină dragostea de neam și țară, patriotismul înflăcărat, cu înalta responsabilitate internaționalistă pentru cauza socialismului, progresului, colaborării, securității și păcii în lume.Arătînd în continuare că expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a oferit tabloul impresionant al modificărilor petrecute în lume în favoarea forțelor iubitoare de pace, libertate și progres, vorbitorul a
(Continuare în pag. a Lll-a)
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(Urmare din pag. a Ii-a) reliefat că în această lume continuă să existe țări bogate și țări sărace. încercări de folosire a presiunii, forței și dictatului în relațiile dintre state. Este meritul istoric al partidului nostru de a fi orientat in mod ferm activitatea României socialiste pe plan internațional în direcția promovării unei noi ordini economice și politice în lume — necesitate obiectivă a zilelor noastre — de a-și fi adus contribuția la cristalizarea conținutului și stabilirea căilor și mijloacelor practice de înfăptuire a noii ordini,~ în vederea depășirii inegalităților economice dintre popoare, a așezării raporturilor dintre state pe principii de egalitate și dreptate, a asigurării dezvoltării tuturor națiunilor. Declarația difuzată Ia cea de-a Vil-a sesiune extraordinară a O.N.U., exprimînd poziția României. cu . privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, s-a bucurat de a- precieri deosebite, un șir de prevederi ale sale găsin-
CUViNTUL DEPUTATULUI

ȘTEFAN PETERFIExpunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu se impune prin profunzimea și principialitatea comunistă a a- nalizei, prin bogăția de idei și caracterul pătrunzător științific al abordării complexei problematici a vieții internaționale actuale.Fie-mi permis ca, înainte de toate, să exprim alături de toți cetățenii patriei — români, maghiari, germani sau de alte naționalități — adeziunea deplină a oamenilor muncii din circumscripția electorală pe care o reprezint la tezele de mare valoare teoretică și practică cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. Doresc ca de la această înaltă tribună să dau glas sentimentelor noastre de înaltă stimă, recunoștință și prețuire pentru strălucitul exemplu de dăruire patriotică cu care președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujește interesele națiunii noastre socialiste, închinîndu-și întreaga activitate dezvoltării impetuoase materiale și spirituale a societății, afirmării tot mai puternice a României pe plan internațional. wPolitica externă a partidului și statului nostru alcătuiește. împreună cu politica pe plan intern, un tot unitar. Răspunzind integral intereselor poporului român, politica externă a României socialiste este pătrunsă de o adin- că responsabilitate față de interesele tuturor celorlalte popoare ale lumii, față de destinele omenirii. In acest spirit trebuie să înțelegem preocuparea neabătută și acțiunea concretă a țării noastre în direcția participării active la rezolvarea marilor probleme ale lumii de azi. în acest context, vorbitorul a subliniat că recentele propuneri, inițiative, poziții sau acțiuni ale țării noastre în vederea intensificării eforturilor pentru înfăptuirea unei securități reale și a unei cooperări largi în Europa, în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale, a realizării practice a dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, a creșterii rolului O.N.U., nu. fac decît să confirme preocuparea consecventă a României pentru soluționarea eficientă a problemelor ce confruntă lumea contemporană.Pe drept cuvint, cînd ne referim la politica externă a României, subliniem caracterul ei profund și consecvent principial, încredințată de valoarea inestimabilă, teoretică și practică, a afirmării neabătute și universale în viață a principiului egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neames- ■ tecului în treburile interne, a- vantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a dispune de sine, de propriile resurse, țara noastră așează în mod ferm și conștient aceste principii la baza relațiilor sale internaționale, din ce în ce mai extinse, le respectă și le aplică cu energie în raporturile sale cu toate statele
CUViNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE PANĂBilanțul bogat în realizări ob- ținute de oamenii muncii în cursul acestui cincinal, încheiat cu două luni înainte față de prevederile maxime, demonstrează caracterul protund științific al politicii economice a partidului nostru, realismul planului de stat, devotamentul nemărginit și dăruirea cu care clasa muncitoare, întregul nostru popor și-au mobilizat forțele pentru îndeplinirea si depășirea angajamentelor asumate. Obiectivele planului pe 1976— primul an al noului cincinal— supuse dezbaterii actualei sesiuni ne oferă imaginea minunatelor perspective deschise de Congresul al XI-lea al P.C.R., înfloririi continue a patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului.Eforturile pașnice, constructive ale poporului român se împletesc organic cu rezultatele obținute în activitatea internațională a partidului și statului nostru în vederea sporirii continue a contribuției României la promovarea aspirațiilor înainta
te ale popoarelor. Milioanele de 

du-și reflectarea în documente adoptate în cadrul organizației mondiale. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, o nouă ordine economică presupune o revoluție în relațiile dintre state, presupune să se pună capăt dominației, sub orice formă, a unor țări asupra altora, să se instaureze relații noi de egalitate, respect, echitate și avantaj reciproc. 1în încheiere, vorbitorul a spus: Permiteți-mi să asigur, și pe a- ceastă cale, conducerea partidului și statului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că minerii Văii Jiului, oamenii muncii din județul Hunedoara vor munci cu dăruire și devotament pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în cincinalul 1976—1980, conștienți fiind că prin aceasta contribuim la progresul general al României socialiste, la creșterea prestigiului său pe plan mondial, la succesul politicii externe românești închinate edificării unei lumi mai bune și mai drepte.

lumii. De cea mai mare însemnătate în direcția promovării a- cestor principii în practica relațiilor internaționale este acțiunea țării noastre de a le consemna și consfinți în documente și instrumente — cum sînt tratate, declarații solemne comune, declarații comune — încheiate cu prilejul numeroaselor întîlniri la nivelul cel mai înalt pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le are în țară sau în străinătate cu conducători ai unor state de pe cele mai diverse continente.în centrul politicii externe a partidului și statului se situează adîncirea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste. Dezvoltarea acestor relații reprezintă o preocupare permanentă, legată de grija noastră pentru creșterea prestigiului și rolului pe care sistemul mondial socialist este chemat să-l aibă în lumea contemporană. în concepția partidului și statului nostru, aceste relații trebuie să se bazeze pe respect reciproc, pe dreptul fiecărui partid și stat de a-și elabora de- sine-stătător politica, de a adopta căile și măsurile concrete în funcție de situația specifică din țara respectivă.O expresie nemijlocită a solidarității militante a României cu lupta pentru emancipare economică, socială și națională a popoarelor din Africa, Asia și America Latină — a arătat în continuare vorbitorul — o constituie amplificarea permanentă a relațiilor țării noastre cu statele ce au pășit pe calea dezvoltării de-sine-stătătoare, cu toate țările în curs de dezvoltare. Ca o direcție fundamentală a politicii externe românești, dezvoltarea raporturilor economice, politice și de altă natură cu aceste state a fost puternic stimulată de vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în state din Africa, Asia și America Latină, de contactele avute de președintele nostru în România cu șefii de stat și alte personalități politice din țările respective. Extinderea colaborării cu țările în curs de dezvoltare se înscrie ca o contribuție concretă la lupta pentru lichidarea subdezvoltării, la eliminarea decalajelor, la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.De asemenea, România promovează o politică de largă dezvoltare a relațiilor cu celelalte state, pe baza coexistenței pașnice, contribuind astfel la consolidarea cursului spre destindere, la afirmarea păcii și securității în lume.în încheiere, doresc să exprim în fața înaltului forum al țării hotărîrea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, din acel colț al patriei unde îmi desfășor activitatea, de a face totul, alături de întregul popor, pentru a traduce în practică politica stabilită de Congresul al XI-lea, de a o sluji cu putere prin ceea ce realizăm la locurile noastre de muncă, strîns u- niți în jurul partidului, al conducerii sale, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

oameni ai muncii din România, membri ai sindicatelor, protund atașați politicii interne și externe a României socialiste, iși însușesc întru totul aprecierile cuprinse în hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 16 decembrie, pe care o consideră ca expresia aprobării date de întregul nostru popor activității intense, principiale și constructive desfășurate de partid și de stat în acest an, în deplină concordanță cu liniile directoare stabilite de Congresul al XI-lea, cu Programul Partidului.Sindicatele, oamenii muncii — a continuat vorbitorul — dau o înaltă prețuire contribuției e- sențiale a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului, în afirmarea și promovarea cu energie și pasiune revoluționară a nobilelor idealuri ale păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, ale socialismului și progresului întregii umanități. Pentru întregul 

nostru popor constituie un titlu de mindrie patriotică modul strălucit în care sînt susținute pozițiile țării noastre în cadrul convorbirilor purtate de președintele republicii — pe pă- mîntul țării noastre sau peste hotare — cu șefi de state și guverne, cu reprezentanți ai vieții politice, sindicale, culturale. Conducători sindicali din numeroase țări ne-au împărtășit impresia puternică, de neuitat pe care o produce fiecare din m- tilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu muncitorii, cu masele largi din țările vizitate, întîlniri care, desfășurate in spiritul solidarității internaționaliste, al prieteniei între popoare, sporesc prestigiul țării noastre, forța de atracție a ideilor socialismului. Așa cum am putut să ne convingem, un profund și larg ecou are aportul României socialiste la elucidarea problemelor și modalităților de înfăptuire a noii ordini economice și politice internaționale — deziderat de uriașă forță mobilizatoare în rîndul popoarelor care năzuiesc spre lichidarea împărțirii lumii în bogați și săraci, spre dezvoltarea tuturor țărilor pe calea progresului economic și social.Expunerea președintelui României în fața Marii Adunări Naționale, prin profunzimea analizei situației internaționale, prin pozițiile pe care le afirmă în problemele cardinale ale lumii de azi, dezvoltă și întregește orientările programatice ale congresului partidului, trasează cu limpezime sarcinile actuale în domeniul politicii externe, constituind un prețios îndreptar teoretic și practic pentru întreaga activitate internațională a țării. în expunere se evidențiază adevărul că forța motrice care determină evenimentele și asigură înaintarea societății pe calea progresului o constituie popoareie, masele de oameni ai muncii, făuritorii tuturor bunurilor materiale și spirituale. în- tr-adevăr. acțiunea uriașelor forțe sociale care se pronunță pentru o politică nouă a exercitat o influență tot mai puternică asupra guvernelor din diferite țări, contribuind la conturarea cursului spre destindere și colaborare internațională. Dar — așa cum se arată cu deplin temei în expunere — acest curs este încă fragil, continuă să existe forțe retrograde care i se opun, persistă focare de încordare și conflict. Problemele de însemnătate vitală care preocupă omenirea pot fi rezolvate numai prin eforturile unite, prin participarea activă a clasei muncitoare — forța socială cea mai înaintată a lumii contemporane —, a organizațiilor sale politice și profesionale, a maselor largi, a opiniei publice, a popoarelor. Acesta este sensul chemării adresate în permanență de partidul și poporul nostru, reînnoită acum de la tribuna parlamentului României, forțelor democratice, progresiste și antiimperialiste de pretutindeni de a-și uni eforturile în vederea consolidării destinderii, reglementării pe cale politică a conflictelor, soluționării problemelor actuale prin participarea tuturor statelor, indiferent de mărime, orînduire și grad de dezvoltare, instaură
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TITUS POPOVICIAscultînd expunerea președintelui republicii, document în care încrederea în destinul umanității a îmbrăcat formele unei strălucite analize a realităților complexe jși complicate ale epocii în care avem responsabilitatea de a trăi — a spus vorbitorul — mi-am străbătut cu ochii minții propria viață, propriul destin : sînt unul dintre a- ceia care de la 10 ani n-au mai avut copilărie ; de atunci am cunoscut, simțind cu acel teribil instinct al vîrstei, neliniștea războiului care se apropia și care urma să bulverseze milioane de vieți ; care a ucis sub dărîmă- turi fumegînde, pe cîmpii dezolate, în lagărele care constituie rușinea acestei epoci, cine poate ști cîți viitori Shakespeari, cîți viitori Brâncuși, cîți viitori Lo- monosovi, cîte viitoare mame, cîte bucurii simple, cîte vestigii inestimabile ale civilizației. Iar mai tîrziu, în anii maturizării, tot ceea ce constituie esența u- nei vieți închinate creației, bărbăteasca satisfacție de a te simți martor și părtaș la efortul comun de ridicare a patriei, toate acestea au fost — și de ce să n-o spun ? —• sînt încă umbrite de norul dens, cenușiu și amenințător al unei alte conflagrații.Fără a suferi de nici un fel de exacerbat orgoliu național — a continuat vorbitorul — mă simt dator și îndreptățit să a- firm de la această înaltă tribună că istoria — judecătorul rece și imparțial al intențiilor și acțiunilor umane — va consemna rolul pe care patria mea, prin glasul vibrant și prin activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, .și l-a asumat pentru a face să se înțeleagă că omenirea și mai ales Europa au plătit prea scump, într-un singur secol, această ipocrizie care maschează interese dure și anacronice ; pentru a face să se înțeleagă că națiunile nu sînt — ele n-au fost niciodată ! — niște copii neajutorați asupra cărora trebuie exercitată o tutelă „paternă", dacă paternitate se poate numi, fără a roși, jefuirea bogățiilor naționale și menținerea popoarelor în mizerie și ignoranță !; că e timpul ca tuturor națiunilor să li se recunoască, 

rii uned noi ordini economice și politice internaționale.Sindicatele din țara noastră au salutat cu satisfacție încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, contribuția importantă pe care a adus-o în această privință România, cuvîntarea profund constructivă rostită la Helsinki de președintele republicii. Susținem pe deplin punctul de vedere al partidului nostru că în prezent esențiale sînt aplicarea în viață a prevederilor Actului final, intensificarea eforturilor maselor populare, ale opiniei publice, sindicatelor și altor organizații de masă și obștești pentru a determina adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară în Europa, lichidarea bazelor militare străine, retragerea trupelor în frontierele naționale, desființarea blocurilor militare, continuarea procesului de edificare a unei securități trainice pe continent.înfăptuirea dezarmării a fost dintotdeauna o lozincă de luptă a celor ce muncesc. Dar realizarea acestui obiectiv nu s-a pus niciodată cu atîta. acuitate ca în prezent, cînd cursa înarmărilor nucleare și clasice a creat pericole inimaginabile pentru pacea lumii, iar cheltuielile pe care ea le comportă se răsfirîng ca o grea povară pe umerii tuturor popoarelor. De aceea, exprim sprijinul unanim al sindicatelor din România față de documentul prezentat de tara noastră la Organizația Națiunilor Unite, care cuprinde un program amplu și realist pentru oprirea cursei înarmărilor, întreprinderea de pași reali pe calea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, convertirea fondurilor destinate înarmărilor pentru scopuri civile și îndeosebi pentru lichidarea subdezvoltării. în numele acestor cerințe vitale ne revine datoria de a milita pentru mobilizarea tuturor forțelor sociale, a opiniei publice, a popoarelor, care să-și ridice tot mai hotărît glasul pentru a determina realizarea de progrese efective pe calea dezarmării.Acționînd în spiritul liniilor directoare ale politicii externe a partidului, Uniunea Generală a Sindicatelor și-a dezvoltat larg legăturile sale internaționale. Sindicatele au relații de prietenie, colaborare și solidaritate cu sindicatele din toate țările socialiste, din toate statele europene, precum și cu organizații sindicale din marea majoritate a țărilor din Africa. America Latină și Asia — în total cu 500 centrale naționale și organizații sindicale de ramură din 118 țări. în dialogul cu organizațiile sindicale de diferite orientări și afilieri, în cadrul reuniunilor internaționale, U.G.S.R. militează pentru unitatea de acțiune a mișcării sindicale internaționale în lupta pentru satisfacerea intereselor vitale ale celor ce muncesc, pentru independența și libertatea popoarelor.în încheiere, vorbitorul a asigurat Marea Adunare Națională că sindicatele din România vor milita neabătut pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică de pace, înțelegere și colaborare între popoare.

de jure et de facto, dreptul inalienabil de a dispune de soarta lor, conform aspirațiilor, liber exprimate, ale celor ce, prin munca și truda lor, de-a lungul generațiilor, asigură existența și evoluția civilizației moderne.Nădejdea, o aspirație idealistă în politică (nu în sens filozofic, ci moral), nu exclude, ci dimpotrivă implică realismul. Și tocmai realismul analizei partidului nostru asupra configurației lumii de azi în evoluția ei spre mîine este cel care ne alimentează nădejdea într-un viitor mai bun, ne convinge că există azi forțe capabile să-1 înfăptuiască.Recitind astăzi Actul final al Conferinței de la Helsinki, în lumina analitică a expunerii președintelui republicii, am regăsit în spiritul ei și contribuția României. Am regăsit, mai ales, rațiunile superioare pentru care, cu acea luciditate și sinceritate politică ce-1 caracterizează, președintele republicii a subliniat că sîntem la începutul unui drum lung, greu, sinuos și că depinde de fiecare om al acestei epoci, simplu truditor anonim sau personalitate învestită cu răspundere istorică, ca acest document să nu rămînă doar consemnarea unor intenții lăudabile, așa cum, vai ! de atîtea ori s-a petrecut în istoria continentului nostru.Referindu-se, în continuare, la angajarea socială a artistului, vorbitorul a arătat: Ca om de cultură știu că astăzi cultura e nedespărțită de politică. în realitate așa a fost întotdeauna, dar noi afirmăm deschis acest lucru, considerînd că această angajare constituie onoarea fundamentală pe care ne-a conferit-o epoca, această a doua patrie a fiecăruia, în timp.Nu mă pot împiedica să remarc, cu sinceritatea pe care o consider o necesitate politică, că am sentimentul că se revendică de către unii, în acest context, uri anume tip de libertate, foarte unilaterală, un fel de libertate care ar consta exclusiv în agitarea unor cazuri. Dar libertatea, ca și democrația, ca și adevărul, sînt entități indivizibile : eu nu cred că libertatea, să zicem a scriitorului sau ziaristului, de-a 

se crampona de unele cazuri, de obicei — ciudată coincidență ! — căutate numai într-o singură direcție ! e mai de preț, sau mal fructuoasă decît, de pildă, dreptul milioanelor de oameni de-a revendica libertatea de a nu mai răbda de foame, libertatea de a accede la comorile culturii și științei, libertatea de a decide ei înșiși asupra destinului lor.De asemenea, nu mă pot împiedica să nu observ că se manifestă, tot în numele libertății, revendicarea unei circulații culturale, de asemenea foarte unilaterală, într-o singură direcție, făcîndu-se din asta, cu ce drept nu mai insist, un fel de test al democrației noastre. Răspunsul e clar, realitatea e martoră : în anii revoluției socialiste noi am tradus, am răspîndit în tiraje imense toate marile valori ale culturii universale. Ar fi greu să mi se aducă exemple de opere remarcabile care să nu fi fost oferite cititorilor români.Dar cu melancolie observ lipsa, programatică aș putea zice, dar poate e doar o întîmplare, a unei reciprocități. Deoarece, cu toată bunăvoința și politețea, e greu să nu se remarce preferința agresivă ce se acordă unor bieți veleitari, unor ratați în propria lor țară, care-și imaginează că vor cuceri celebritatea mondială ponegrindu-și patria, scormonind cu maladivă obstinație aspecte despre care chiar a- cei ce nu împărtășesc concepția noastră despre lume își dau seama și afirmă că nu ne caracterizează, dimpotrivă... Nu-ți duci patria pe vîrful pantofilor !Dar, așa cum e în firea noastră, nu facem reproșuri ; vrem doar să punem problemele circuitului culturii în contextul lor firesc, în lumina unei echități, chiar aproximative.E bine, cred eu, să ne gîndim în primul rînd că noi avem datoria de-a crea aici, în tumultul vieții naționale, acele opere care să evoce cu strălucire un
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ION IONIȚĂDoresc, ca de Ia această înaltă tribună a sfatului țării să exprim deplinul meu acord și al întregului personal al armatei cu politica externă a partidului și statului nostru, politică amplu înfățișată în strălucita expunere a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Avem marea satisfacție și mindrie patriotică să constatăm că, acționînd în spiritul orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, în anul 1975, concomitent cu marile realizări în dezvoltarea economico- socială, în înfăptuirea cincinalului înainte de termen, țara noastră a obținut succese deosebite și în domeniul politicii externe. Așa cum se arată în hotărîrea recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la politica externă a partidului și statului nostru. în perioada ce a trecut de la Congresul al XI-lea, România socialistă și-a dezvoltat necontenit relațiile internaționale, și-a lărgit legăturile politice, economice, științifice și culturale cu celelalte state ale lumii, avînd astăzi mai mulți prieteni ca oricînd pe toate meridianele globului.Viața, mersul evenimentelor demonstrează justețea politicii statului nostru de promovare activă în relațiile internaționale a principiilor deplinei egalități în drepturi, ale respectării independenței și suveranității naționale, ale neamestecului în treburile interne, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Desfășurînd o politică externă caracterizată prin realism și înaltă responsabilitate față de interesele poporului nostru, față de cauza păcii și socialismului. Republica Socialistă România își aduce o contribuție unanim recunoscută la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Succesele politicii externe a țării noastre, creșterea prestigiului său internațional sînt indisolubil legate de prodigioasa activitate a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, de rolul hotărîtor pe care îl are în elaborarea și înfăptuirea consecventă a politicii internaționale a partidului și statului nostru. întîlnirile președintelui Republicii Socialiste România cu șefi de state și guverne, cu personalități politice din diferite țări, vizitele de prietenie efectuate în numeroase state de pe toate continentele, documentele semnate cu aceste prilejuri ilustrează amploarea și dinamismul politicii noastre externe, contribuția de excepțională însemnătate a României la imprimarea unui curs pozitiv in relațiile internaționale.Meritul principal al conducerii partidului și statului nostru rezidă în capacitatea de a ști să desprindă în urma unei analize științifice, marxist-leniniste concluzii juste privind conținutul fenomenelor internaționale și tendințele lor de evoluție și să stabilească, pe această bază, obiective de acțiune îndrăznețe, clare și realiste.După ce a subliniat necesitatea ca toate guvernele și popoarele să-și unească eforturile pentru a asigura continuarea noului curs spre destindere și colaborare, vorbitorul a spus :O cerință esențială pentru realizarea securității pe continentul nostru o constituie înfăptuirea de măsuri concrete pe calea dezangajării militare, a reducerii bugetelor pentru armată, a lichidării bazelor militare străine și retragerii tuturor trupelor în granițele naționale, a desființării blocurilor militare. 

trecut glorios de luptă pentru păstrarea libertății și ființei noastre, aici, la răscrucea tuturor vînturilor istoriei, un prezent vibrînd de o muncă titanică, un ideal de viitor către care tindem liniștiți și conștienți.Nu pot încheia aceste sumare gînduri, pe care am încercat să le sintetizez din ampla meditație la care m-a îndemnat expunerea președintelui patriei mele, fără să subliniez, cu sobrietate și gravitate, rolul fundamental, înnoitor, urmărit cu tenacitate comunistă, cu luciditate științifică, cu realism politic și cu o înflăcărată pasiune umanistă al tovarășului Nicolae Ceaușescu în lupta măreață pentru instaurarea în lume a unor principii care să facă ca viața să merite a fi trăită.Niciodată aspirațiile istorice, sociale, umane, ale unei colectivități nu s-au realizat și nu se realizează într-un proces cenușiu și anonim : ele își găsesc trup, ființă și expresie superioară în acei oameni a căror existență se identifică cu aspirațiile poporului care i-a născut, care i-a hrănit, care le-a dat trăsăturile spirituale și morale, care i-a legănat cu legendele lui, venite din adînc de luptă și de suferință. în acei oameni politici pentru care adevărul înseamnă legătura indestructibilă și veșnic fertilă cu poporul care i-a învestit cu încrederea lui nelimitată, adevărul la bine și la greu ; adevărul în clipa în care ne bucurăm, sănătos și firesc, de tot ceea ce facem ; adevărul în clipa cînd ne dăm seama că greșim ; adevărul în momentele în care meandrele istoriei pot cere, — ca de atîtea ori în durata noastră frămîntată — sacrificiul suprem; adevărul întruchipat în exemplul unei întregi vieți a cărei fiece clipă e închinată celorlalți, celor mulți, patriei, destinului și demnității ei.Pentru acest exemplu, tovarășe președinte al republicii, vă mulțumesc I

Documentele difuzate Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite în legătură cu .poziția României referitoare la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, la înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a celei nucleare, la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite reprezintă o contribuție de seamă a țării noastre la soluționarea unora din cele mai arzătoare probleme ale vieții internaționale.Militînd în mod consecvent pentru realizarea destinderii pe plan internațional — condiție deosebit de importantă pentru desfășurarea cu succes a uriașului efort constructiv al poporului român, pentru progresul omenirii —, partidul și statul nostru consideră cu deplin temei că atît timp cît aceste deziderate nu sint încă înfăptuite, trebuie acordată o atenție neslăbită întăririi necontenite a capacității de apărare a Republicii Socialiste România, parte integrantă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, cauză și operă a întregului popor.în continuare, vorbitorul a arătat că prin grija permanentă a partidului și statului, țara noastră dispune de o armată bine dotată și temeinic instruită, provenită din popor și legată strîns de acesta, pe deplin conștientă de înalta răspundere ce-i revine în marea operă istorică pe care o înfăptuiește poporul nostru. Vă rog să-mi îngăduiți să folosesc și acest prilej pentru a exprima partidului și poporului, dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, cele mai calde mulțumiri, profunda noastră recunQștință pentru grija deosebită ce o purtați armatei, dotării ei cu tehnică de luptă modernă, pregătirii ei de luptă și politice. Armata noastră, asemenea întregului popor, aprobă cu însuflețire politica internă și externă a partidului și statului și acționează neabătut pentru înfăptuirea ei.în deplină concordantă cu politica externă a partidului, in centrul căreia stau prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, armata noastră întărește relațiile de prietenie cu armatele statelor Tratatului de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, în același timp, ea dezvoltă legături de colaborare cu armatele țărilor care și-au cucerit de cu- rind libertatea și independența, cu armatele altor state prietene, contribuind prin aceasta la înfăptuirea politicii generale a partidului și statului nostru de întărire a relațiilor de colaborare cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă încredințez că armata noastră populară, făurită și condusă de Partidul Comunist Român, va acționa cu toată fermitatea pentru a-și îndeplini atît îndatoririle militare, cît și cele ce-i revin pe plan generai, economic, social și politic, încadrin- du-se tot mai mult, așa cum ne-ați cerut-o, tovarășe secretar general al partidului, și la recenta consfătuire cu activul de partid din armată, în efortul creator al întregii noastre națiuni pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Ea este gata în orice moment să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, libertatea și independența Republicii Socialiste România, să execute cu bărbăție și dăruire misiunile încredințate de patrie și partid, de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicblae Ceaușescu.
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ȘTEFANDoresc să exprim întreaga a- deziune față de expunerea remarcabilă prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. însușin- du-mi tezele de mare însemnătate teoretică și practică ale expunerii, mă angajez să fac totul pentru transpunerea lor in viață.Actuala dezbatere în forul suprem al țării asupra activității internaționale, acum, cînd facem bilanțul împlinirilor unui cincinal, în pragul unei noi etape de muncă dedicată înfloririi multilaterale a patriei, relevă cu pregnanță, în mod fericit, deplina concordanță dintre obiectivele operei de construcție internă și politica externă a partidului și statului nostru, evidențiază realismul și justețea sarcinilor și orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea.în cadrul sarcinilor încredințate de partid în domeniul activității internaționale, am avut posibilitatea, atît în țară, cît și în exterior — a subliniat vorbitorul — să constat înalta prețuire de care se bucură realizările poporului român în edificarea noii orînduiri, puternicul prestigiu al politicii externe românești. Este unanimă aprecierea că toate acestea se datorează într-o măsură covîrșitoare activității creatoare neobosite depuse de secretarul general al partidului, președintele țării, al cărui nume înseamnă astăzi în inima poporului nostru și în conștiința lumii însăși România. Subscriu cu căldură tuturor a- precierilor asupra calităților sale deosebite de eminent gîn- ditor marxist, militant comunist și om de stat român și a? vrea să subliniez în mod deosebit o trăsătură distinctivă a personalității sale — capacitatea de a realiza întregul prin componentele sale, de a combina în mod strălucit viziunea politică revoluționară, de o largă respirație istorică, cu atenția exigentă acordată elaborării minuțioase a fiecărei acțiuni concrete în parte, îndeplinirii riguroase a fiecărei hotărîri. Iar de fiecare dată și întotdeauna mobilul și, totodată, finalitatea sînt aceleași — slujirea neprecupețită a intereselor poporului și patriei socialiste, promovarea nobilelor idealuri ale comunismului, ale păcii și colaborării între popoare, în contextul lumii de azi, în perspectiva lumii de mîine.Sub acest unghi se relevă o latură de însemnătate fundamentală a pbliticii externe marxist-leniniste a partidului și statului nostru, care s-a cristalizat și a căpătat profunzime și consistență în acești ani : analiza științifică a evoluției raportului de forțe social-poiitice pe plan mopdial, a noilor realități pe care le generează și, pe această bază, larga deschidere internațională, sub toate aspectele și în toate domeniile, realizată de România socialistă.în primul rînd, aș dori să subliniez ampla, dezvoltare și diversificare a relațiilor bilaterale ale României. Partidul nostru acordă o atenție prioritară întăririi pe toate planurile a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate frățească cu toate țările socialiste, depășirii divergențelor existente și asigurării unității lor trainice pe baze noi. Potrivit orientării principiale stabilite încă de Congresul al IX-lea al partidului, s-au extins și au căpătat un conținut superior raporturile României cu țările în curs de dezvoltare, alături de care ne aflăm în lupta împotriva politicii imperialiste, de dominație și forță, pentru accelerarea progresului economic și social, pentru o nouă ordine economică și politică internațională. Totodată, au fost lărgite relațiile, promovîndu-se noi forme și modalități de cooperare reciproc avantajoasă, cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul coexistenței pașnice.Unitatea dialectică între politica internă și politica externă a țării noastre își găsește expresia în acțiunea sa. perseverentă în direcția lărgirii sferei partenerilor de colaborare pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific, cultural și în alte domenii, cu accent deosebit pe aspectele de conținut ale relațiilor bilaterale, pe rezolvarea optimă a u- nor probleme de mare însemnătate pentru dezvoltarea dinamică a bazei tehnico-materiale a societății românești moderne. Astfel, cele 33 de vizite și în- tilniri oficiale realizate în această perioadă la nivelul șefului statului s-au soldat, pe lîngă semnarea unor documente politice de majoră importanță, și cu încheierea a circa 80 de acorduri, convenții și alte instrumente de colaborare în domenii concrete de activitate, care deschid drumul spre creșterea schimburilor comerciale și angajarea unor noi acțiuni de cooperare reciproc avantajoasă, care să permită valorificarea superioară a potențialului actual al țării noastre, a muncii poporului român. A- ceastă preocupare urmează să fie intensificată în continuare în cincinalul revoluției tehnico- științifice, solicitînd noi căutări și abordări creatoare, corespunzătoare cerințelor etapei construirii societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.în al doilea rînd, doresc să evidențiez prezența activă a României în rîndul forțelor înaintate ale lumii contemporane, contribuția ei de substanță la promovarea unui curs nou în viața internațională, la stingerea focarelor de încordare și conflict, la căutarea unei reglementări juste și durabile a marilor probleme ale omenirii in consonanță cu interesele și năzuințele legitime ale tuturor popoarelor.Trecînd în revistă activitatea țării noastre pentru pregătirea și desfășurarea Conferinței europene, vorbitorul a continuat :Prin cuvîntul rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la reuniunea la nivel înalt de la Helsinki, România și-a proclamat hotărîrea nezdruncinată de a pune în aplicare cele convenite, de a acționa pentru a im-

ANDREIprima continuitate și consistență procesului de edificare a unul sistem trainic de securitate șl cooperare în Europa, pentru trecerea la măsuri practice în do- meniul dezangajării militare și al dezarmării.Angajarea plenară a României socialiste în dezbaterea celor mai arzătoare probleme ale contemporaneității, în căutarea unor soluții juste și viabile, corespunzătoare intereselor popoarelor, este ilustrată și de prezentarea în acest an la O.N.U. a celor trei documente de poziție, importante acte de politică externă, care s-au bucurat de o largă rezonanță pe plan internațional.Izvorît din convingerea că lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice și așezarea raporturilor dintre state pe baze noi, de egalitate și echitate, de respectare a independenței și suveranității naționale, asigurarea progresului economic și social al tuturor popoarelor reprezintă o latură esențială, inseparabilă, a stabilității și păcii mondiale, programul coerent de măsuri vizînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale propus de România a fost apreciat ca un aport de seamă al țării noastre, al tovarășului Nicolae Ceaușescu la cristalizarea unor concepte originale, cu adevărat revoluționare în practica relațiilor dintre state. Același sentiment de responsabilitate față de prezentul și viitorul civilizației umane a animat și propunerile românești privind căile de înfăptuire a dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, și eliberarea omenirii de spectrul unui război pustiitor, de povara sterilă șl împovărătoare a cursei înarmărilor. Și, în sfîrșit, conștiința necesității stringente ca marile probleme ale lumii să fie soluționate cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor, ținîndu-se seama de interesele legitime ale tuturor popoarelor, a inspirat proiectul privind întărirea rolului O.N.U. și democratizarea activității sale.Doresc să-mi exprim și de la această înaltă tribună aprobarea și sprijinul deplin față de aceste importante acțiuni ale României, elaborate din inițiativa și sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, re- flectînd gîndirea și viziunea președintelui României. Ele exprimă concordanța deplină între concepție și realizare practică, faptul că sensul inițiativelor românești se adresează fondului problemelor și, totodată, indică modalitățile concrete de acțiune. însuși faptul că în lume au intervenit și continuă să aibă loc mutații profunde, caracterul contradicțiilor ce se manifestă pe arena mondială, natura problemelor cu care este confruntată omenirea contemporană reclamă noi abordări și noi răspunsuri, implică o viziune și o tratare de ansamblu, pe măsura dimensiunilor epocii în care trăim. Căci, după cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu poate fi securitate reală fără adoptarea unor măsuri efective pentru curmarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, nu poate fi pace și stabilitate în lume fără lichidarea gravelor decalaje existente și reașezarea pe baze echitabile a raporturilor economice și financiare dintre state, nu se poate ajunge la reglementări durabile în marile probleme ale contemporaneității fără participarea directă și egală, într-un cadru democratic, a tuturor țărilor și popoarelor lumii.în al treilea rînd, doresc să menționez că, în concepția conducerii partidului nostru, răspunsurile la „ce“ și „cum" trebuie făcut pentru a construi o lume mai dreaptă și mai bună sînt legate și de identificarea acelor forțe politice și sociale care sînt chemate să înfăptuiască schimbările necesare, cu caracter revoluționar în viața internațională. Profunda încredere in înțelepciunea popoarelor, în capacitatea lor de a exprima și împlini comandamentele istoriei. evidențierea de pe poziții militante, de clasă, a rolului hotărîtor al clasei muncitoare, al maselor populare în determinarea guvernelor de a acționa în conformitate cu imperativele păcii, colaborării și progresului, sublinierea necesității de a se realiza unitatea strînsă. pe scară națională și internațională, a tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste și antiimperialiste — toate acestea reprezintă trăsături ale gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe care le-a imprimat întregii activități externe a partidului și statului nostru.Acționînd în acest spirit, Partidul Comunist Român și-a dezvoltat necontenit legăturile sale internaționale cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-de- mocrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt și alte organizații progresiste din țările în curs de dezvoltare, precum și cu formațiuni politice din țările capitaliste dezvoltate. în prezent; partidul nostru întreține legături de colaborare și realizează schimburi prietenești de păreri .și experiență cu circa 215 partide și alte formațiuni politice din toate țările lumii. Numai în cursul anului care a trecut de la Congresul al XI-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 85 de întilniri cu conducători și alți reprezentanți de frunte ai diferitelor partide ; s-au efectuat aproape 200 de schimburi de delegații, contacte și consultări pe linie de partid la alte niveluri.Fidel tradițiilor sale de solidaritate internaționalistă, partidul nostru a dezvoltat relațiile de prietenie și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești, și-a adus contribuția — atît în raporturile bilaterale, cit și cu prilejul diferitelor reuniuni internaționale, inclusiv în cadrul pregătirilor pentru Con-
(Continuare in pag. a lV~a)
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(Urmare din pag. a III~a) ferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa — la cauza făuririi unei unități de tip nou, bazată pe independența și dreptul fiecărui partid de a-și hotărî de-sine-stătător linia politică, tactica și strategia în lupta pentru cauza comună a eliberării naționale și sociale a popoarelor, pentru socialism. Acționind în conformitate cu tezele Congresului al XI-lea, ale Programului său, partidul nostru s-a pronunțat pentru realizarea unei reconcilieri istorice între comuniști și socialiști, pentru făurirea unității de acțiune a tuturor detașamentelor organizate ale clasei muncitoare în lupta pentru transformarea revoluționară a societății. Prin

întreaga sa activitate, partidul nostru a promovat întărirea solidarității și colaborării tuturor forțelor revoluționare, muncitorești, antiimperialiste și democratice în lupta pentru apărarea intereselor autentice ale popoarelor, pentru libertate, independență națională, pace și progres social.In încheiere, vorbitorul a spus: Consider de datoria mea să subliniez că expunerea prezentată Marii Adunări Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu pune în fața tuturor lucrătorilor care activează pe tărimul relațiilor externe sarcini noi. de o complexitate sporită. Conștienți de răspunderea care ne revine, vom acționa cu toată hotărîrea pentru a fi la înălțimea acestor sarcini.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

ȘTEFAN MOCUTA

internaționale. Este evident că realizarea unor deziderate ca securitatea, destinderea și pacea este direct legată de înlăturarea decalajelor economice, de democratizarea relațiilor internaționale și așezarea lor pe o bază nouă, de egalitate și echitate. Pentru realizarea acestor obiective fundamentale este nevoie de contribuția tuturor membrilor Organizației Națiunilor Unite, iar organizația însăși va trebui să ofere acel cadru juridic și politic care să asigure participarea directă, efectivă a tuturor statelor, mari și mici, la dezbaterea și rezolvarea problemelor cu care este confruntată lumea de azi și de mîine.In încheiere, vorbitorul a spus : Toți alegătorii din circumscripția M.A.N. nr. 8, Agnita, județul Sibiu — români, germani, maghiari —. susțin și militează cu toată convingerea pentru înfăptuirea întregii politici a parti-

dului și statului nostru, iși însușesc întru totul principiile politicii externe reafirmate în magistrala expunere făcută în fața noastră de către președintele tării, mult stimatul și iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu. Toți oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, Întregul popor exprimă hotărîrea fermă de a acționa fără preget, fiecare la locul său de muncă pentru înfăptuirea mărețelor obiective trasate de partid privind edificarea pe pămîn- tul României a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru creșterea contribuției patriei la făurirea unei lumi pașnice și drepte. Sîntem convinși că fiecare faptă cotidiană de muncă adaugă o piatră la edificiul țării, la edificiul socialismului, la lumea de mîine, pe care cu toții o vrem mal bună, mai fericită.
cuvîntul deputatuluiLucrările sesiunii Marii Adunări Naționale se desfășoară sub puternica impresie produsă de excepționala expunere a secretarului general al partidului, președintele țării — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vă rog să-mi îngăduiți ca, de la această înaltă tribună, să-mi exprim acordul deplin față de tezele de o mare însemnătate teoretică și practică cuprinse în expunere, față de întreaga politică internă 

șj externă a partidului și statului nostru, față de remarcabila activitate teoretică, politică și organizatorică desfășurată cu patos revoluționar de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în fiuntea și în numele partidului, țării și poporului.Exprim aici, de la această înaltă tribună, aprobarea deplină a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile clujene — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în inimile cărora, la fel ca și în inimile tuturor cetățenilor țării, această expunere generează sentimente de legitimă mîndrie și înaltă recunoștință.în expunere s-a reliefat pregnant, încă o dată, unitatea dialectică dintre latura internă și latura externă ale politicii partidului și statului nostru, consacrată în întregime slujirii intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității. ale întregului nostru popor, închinată nobilelor cauze ale socialismului, democrației, progresului și păcii.Justețea aprecierilor făcute de partidul nostru cu privire la relațiile internaționale, a orientărilor date de partid politicii externe a țării. în mod»deosebit a aprecierilor făcute de- Congresele IX. X și XI și de Conferințele Naționale ale partidului, au fost integral confirmate de mersul evenimentelor. Astfel, au fost pe deplin confirmate aprecierile Partidului Comunist Român cu privire la creșterea influentei forțelor socialismului a- supra evoluției lumii contemporane. In acest sens, o mare însemnătate dobîndește activitatea consecventă a partidului și statului nostru de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste. de depășire a divergențelor și întărire a unității și solidarității țărilor socialiste, ceea ce servește cauzei păcii și socialismului în întreaga lume, triumfului luptei tuturor forțelor antiimperialiste. Manifestînd o preocupare constantă pentru intensificarea relațiilor economice cu toate țările socialiste, România participă activ la colaborarea în cadrul C.A.E.R.. pe baza prevederilor Programului complex, în scopul dezvoltării multilaterale a fiecărei țări membre, al egalizării nivelurilor de dezvoltare ale acestora, al afirmării unui nou tip de raporturi interstatale — chezășie a sporirii prestigiului și influenței socialismului în lume.Mersul evenimentelor internaționale a validat pe deplin aprecierile partidului nostru referitoare la creșterea rolului țărilor care au pășit de-sine-stătă- tor pe calea progresului, al țărilor în curs de dezvoltare, al statelor nealiniate, al țărilor mici și mijlocii în întreaga viață internațională.Mutațiile petrecute în raportul

de forțe pe plan internațional au determinat, așa cum a apreciat partidul nostru, afirmarea unui curs nou de destindere și colaborare în viața internațională. Desigur, acest curs nou se află numai la început ; pentru a-1 face ireversibil, pentru a transforma posibilitatea în realitate se impun cu necesitate intensificarea luptei maselor și popoarelor, unirea forțelor revoluționare progresiste, antiimperialiste de pretutindeni.întemeiată pe învățătura mar- xist-leninistă, politica externă a țării noastre abordează în spirit revoluționar problemele cardinale cu care este confruntată omenirea. Ea Întruchipează și exprimă conștiința înaltei răspunderi a partidului și statului față de prezentul și viitorul poporului român, față de destinele întregii umanități. Această politică exprimă, așa cum a reieșit din magistrala expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încrederea nestrămutată a partidului, statului și poporului nostru în viitorul luminos al societății, în forța oamenilor. a popoarelor. în capacitatea lor de a soluționa marile probleme ale umanității și de a făuri o lume echitabilă. De a- ceea, ea este o politică activă, cu un profund caracter progresist, militant, promovînd cu consecvență și fermitate spiritul de inițiativă. Expri- mind interesele fundamentale ale poporului român, năzuințele sale de libertate și pace, politica externă a României pornește. în același timp, de la interesele majore ale popoarelor, de la aspirațiile tuturor forțelor progresiste și de la cerințele obiective ale progresului social al omenirii. Toate a- cestea imprimă politicii externe a României realism, spirit constructiv. caracter umanist, gene- rînd sentimente de prețuire față de Partidul Comunist Român, față de România socialistă.înțelegînd să transpună în viață concepțiile progresiste pentru care militează, România s-a aflat în primele rînduri ale forțelor care se pronunță și luptă pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, fiind, în acest sens, bine cunoscute aportul concret al țării noastre la pregătirea și finalizarea lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, contribuția României la promovarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru soluționarea gravei probleme a subdezvoltării, eforturile constante ale țării noastre în vederea înfăptuirii dezarmării, în primul rind a celei nucleare, inițiativele concrete ale României privind creșterea rolului Organizației Națiunilor U- nite în viața internațională — pentru a menționa doar cîteva din acțiunile constructive ale căror promotori și făuritori sînt Partidul Comunist Român, România socialistă, secretarul general al partidului și președintele țării — tovarășul Nicolae Ceaușescu. La fel ca întregul popor, oamenii muncii clujeni, dînd o înaltă apreciere politicii externe a partidului și statului, o aprobă și o susțin din adîncul ființei lor. deoarece știu că aprobă și susțin propriile lor aspirații și idealuri — socialismul, progresul și pacea.

CORNELIU VELINCOVMă aflu sub puternica impresie produsă de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la această sesiune a sfatului țării, sinteză strălucită a pozițiilor consecvente ale României cu privire la principalele probleme ce frămîntă azi omenirea, poziții la care ader din adîncul ființei mele.Este un motiv de mîndrie pentru partidul nostru, pentru națiunea română a sublinia faptul că întreaga evoluție a vieții internaționale a confirmat justețea liniilor directoare date de Congresul al XI-lea al partidului, a orientării generale a politicii noastre externe și la a cărei elaborare și înfăptuire tovarășul Nicolae Ceaușescu a contribuit în mod hotărîtor.Acum, în pragul începerii u- nui cincinal care va marca o nouă etapă în înflorirea patriei noastre socialiste, noi, siderur- giștii gălățeni, ne mobilizăm întreaga energie creatoare pentru a ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin și a contribui cu toate forțele noastre la progresul economico-social al țării.Vorbitorul s-a referit în continuare la cele trei documente prezentate recent de România la O.N.U.. subliniind importanța lor pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, realizarea dezarmării și creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională.Referindu-mă la documentul privind creșterea rolului O.N.U., aș sublinia că el reprezintă un act major de politică românească. o expresie a unei politici care privește realitățile nu segmentat, ci care are o imagine a întregului ansamblu, a întregului curs al evenimentelor, a unei politici care înțelege sensul interdependențelor din lumea actuală, o expresie a înaltei responsabilități a României fată de marile probleme mondiale. Așa cum arată cu îndreptățire documentul, în anii care au trecut de la crearea O.N.U. au apărut noi țări socialiste, s-a

prăbușit sistemul colonial, pe ruinele lui formîndu-se zeci de noi state independente, s-au făcut pași pe calea destinderii și colaborării între state cu orîn- duiri diferite, inaugurîndu-se un nou curs, un spirit înnoitor în relațiile internaționale — un e- xemplu în această direcție con- stituindu-1 încheierea cu rezultate pozitive a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa ; s-a amplificat lupta împotriva vechii politici imperialiste de forță și dictat, a oricăror forme de dominație și a- suprire, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare. Schimbările radicale din lume impun, așa cum se precizează în poziția României, crearea unui cadru organizatoric mai corespunzător pentru o participare egală la rezolvarea problemelor lumii, a tuturor statelor mari și mici, inclusiv a celor în curs de dezvoltare sau care au pornit pe drumul dezvoltării, impun creșterea rolului Adunării Generale a O.N.U., impun statuarea drepturilor și îndatoririlor statelor pe baza principiilor rezultate din vasta experiență acumulată în edificarea unor relații internaționale noi. în spiritul eticii și echității. Acesta este, dealtfel, sensul major al propunerii României privind a- doptarea unui Cod de conduită cu caracter universal, conceput ca o completare și dezvoltare constructivă. în concordanță cu realitatea lumii de azi. a Cartei O.N.U. Numai astfel vor crește rolul și eficacitatea O.N.U., numai astfel această organizație va deveni cu adevărat un instrument important / pentru rezolvarea problemelor internaționale, pentru promovarea idealurilor de libertate și progres ale popoarelor, a înțelegerii între toate statele, pentru întărirea securității și asigurarea unei păci trainice în lume.
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
EDUARD EISENBURGERPermiteți-mi să încep considerațiile mele — a spus vorbitorul— prin a-mi exprima cele mai profunde sentimente de prețuire și înalta apreciere pentru modul strălucit în care secretarul general al partidului. președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a expus politica externă' a țării noastre, a analizat probleme de excepțională însemnătate nu numai pentru cetățenii României de azi și ai României de mîine. dar și pentru cauza păcii și securității mondiale. Dînd glas dorinței si tradițiilor unui popor care în decursul istoriei sale zbuciumate a trăit momente de grea încercare, dar care a știut să promoveze permanent Ideile de pace, de bună vecinătate, de înțelegere și de umanitate, expunerea vine să confirme încă o data capacitatea conducerii partidului și statului nostru, a secretarului general al Partidului Comunist Român de a supune fenomenele evoluției omenirii, ale relațiilor internaționale unei investigații profund științifice, prin aplicarea fermă, consecventă și creatoare a teoriei marxist-leniniste la realitățile contemporaneității. De altfel, prefacerile si mutațiile continue care se petrec în fața ochilor noștri dovedesc pe deplin justețea și clarviziunea aprecierilor si liniilor directoare stabilite în documentele Congresului al XI-lea al partidului.Este larg cunoscut și a- preciat — a spus vorbitorul— rolul deosebit de activ și creator pe care l-a ju*  cat țara noastră, personal președintele ei, la desfășurarea și încheierea cu succes a Conferinței de securitate și cooperare

în Europa, la adoptarea Documentului final al acesteia. Drept contribuții de mare importanță pentru promovarea și generalizarea unor noi relații între popoare au fost apreciate, numeroasele întîlniri ale șefului statului român cu personalități de prim rang din viața politică internațională, înțelegerile realizate și importantele documente politice încheiate cu aceste prilejuri. O spunem cu mîndrie și pe bună dreptate : România socialistă și-a cîștigat un prestigiu binemeritat în rîndul popoarelor lumii, tocmai datorită energiei neobosite și principialității întîiului bărbat al țării, care militează cu curaj și fermitate pentru socialism, progres și pace în lume.Referindu-se la documentul 1- nițiat de țara noastră cu privire la întărirea rolului O.N.U., vorbitorul a subliniat că este necesar ca acest forum mondial să reflecte schimbările petrecute în tabloul existenței sociale de pe glob, destrămarea sistemului colonial, afirmarea tot mal puternică a dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile și pe destinele sale, multiplele tendințe de conlucrare între state pe baza egalității și suveranității, dar mai ales a întregii umanități. Completarea și actualizarea Cartei O.N.U. prin adoptarea unui Cod de conduită a statelor, cu valoare universală, va oferi, sînt convins, baza juridică și morală capabilă să asigure afirmarea liberă și nestingherită a fiecărui popor, să deschidă calea unei dezvoltări pașnice și de progres în direcția instaurării noii ordini economice

Doresc să exprim, de la început — a spus vorbitorul — deplinul meu acord cu politica externă consecventă promovată de Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România, cu orientările de viitor, stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, cu aprecierile și concluziile cuprinse în ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care corespund integral năzuințelor fundamentale ale poporului nostru, cauzei generale a progresului, dezideratului asigurării unei păci trainice și instaurării noii ordini economice mondiale.Un rol determinant în formularea și transpunerea în practică a politicii noastre externe îl are secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. Prin activitatea sa neobosită pe multiple planuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a conferit un dinamism fără precedent politicii externe a țării, axînd-o cu fermitate pe dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, într-o viziune de largă perspectivă.Arătînd, în continuare, că evoluția situației internaționale demonstrează cu putere justețea aprecierilor și poziției militante a partidului și statului nostru cu privire la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane și la necesitatea unei intense și neîngrădite colaborări internaționale, în beneficiul tuturor popoarelor, vorbitorul a spus:Cu ocazia vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în diferite state din Europa, Africa, Asia, America de Sud și Nord și a convorbirilor fructuoase avute cu un număr mare de conducători de partide și state, în ultimii ani au fost încheiate numeroase tratate economice, acorduri comerciale și convenții generale de cooperare, care pun baze trainice unei ample dezvoltări a comerțului exterior și cooperării internaționale a României.In climatul favorabil creat de politica noastră externă și avînd la bază realizările deosebite obținute de oamenii muncii din țara noastră în industrie, agricultură, în celelalte sectoare de activitate, volumul comerțului exterior al României a înregistrat o creștere continuă, fiind în acest an de 4 ori mai mare de- cit în 1965. în anii 1971—1975 comerțul exterior a crescut în- tr-un ritm mediu anual de circa 18 la sută.In cadrul relațiilor noastre economice externe, pe baza ho-

tărîrilor partidului și a indicațiilor secretarului general, cunoaște o amplă dezvoltare cooperarea economică, industrială și tehnologică.Corespunzător cerințelor dezvoltării, în continuare, în ritm înalt a economiei naționale, în cincinalul 1976—1980 România își va intensifica participarea la diviziunea internațională a muncii. Volumul comerțului exterior va spori cu 72—80 la sută față de actualul cincinal, va fi promovată larg cooperarea economică, ca formă avansată a relațiilor internaționale, ceea ce reprezintă, totodată, o contribuție la cauza generală a bunei înțelegeri între popoare.Referindu-se la direcțiile de dezvoltare a relațiilor economice ale țării noastre, vorbitorul a spus: România situează constant pe primul plan extinderea schimburilor și cooperării economice cu toate țările socialiste, care vor continua să dețină ponderea principală în comerțul nostru exterior. Astfel, prin protocoalele convenite pe linia organelor de planificare, prin acordurile de lungă durată deja încheiate și discuțiile în curs de desfășurare, a fost creată baza pentru aproape o dublare a volumului de schimburi ale României cu țările socialiste în viitorul cincinal, comparativ cu volumul prevăzut în acordurile comerciale pe perioada 1971—1975. Un loc important în relațiile economice ale României îl vor avea țările membre ale C.A.E.R., în cadrul înfăptuirii Programului complex, pe baza principiilor adoptate în comun, privind respectarea suveranității și independenței, liberul consimță- mînt al statelor, întrajutorarea tovărășească și avantajul reciproc.Diversificarea și aprofundarea colaborării și cooperării economice cu toate țările socialiste au o deosebită importanță pentru progresul rapid al fiecărei economii naționale, pentru creșterea, pe această bază, a forței sistemului socialist mondial. Partidul și statul nostru militează consecvent ca raporturile de colaborare economică dintre țările socialiste să constituie un exemplu de relații între țări, să contribuie la creșterea prestigiului și a forței de atracție a socialismului în lume.In ansamblul relațiilor economice externe ale României, un rol tot mai important îl au schimburile și cooperarea cu țările în curs de dezvoltare. întreținem, în prezent, legături economice tot mai strînse cu peste 90 de state în curs de dez

voltare din Africa, Asia, America Latină și Europa. Intensificarea raporturilor economice între țările în curs de dezvoltare, între care și România, reprezintă o necesitate pentru state cu preocupări similare, un mod concret de conlucrare pentru dezvoltarea lor independentă, pentru diminuarea și lichidarea decalajelor economice, o expresie a solidarității în lupta pentru afirmarea noului tip de relații pe plan internațional. Ac- ționînd în acest spirit, România iși propune o extindere, în continuare, a schimburilor și cooperării economice cu țările în curs de dezvoltare în viitorii cinci ani, astfel îneît ponderea acestora în ansamblul comerțului României să depășească 30 la sută pînă la finele noului plan cincinal.^în același timp, în concordanță cu principiile coexistenței pașnice și necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, România dezvoltă relațiile cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. Considerăm că există largi posibilități pentru amplificarea schimburilor și cooperării cu aceste țări, pe o bază echilibrată, de durată. Pentru punerea deplină în valoare a acestor posibilități, este însă necesar să fie înlăturate obstacolele practicate încă în relațiile internaționale, corespunzător exigențelor procesului de destindere și unei colaborări în condiții de deplină egalitate și avantaj reciproc.Concomitent cu extinderea colaborării economice pe plan bilateral, statul nostru desfășoară o bogată activitate multilaterală în instituțiile specializate ale O.N.U. și în cele peste 40 principale organizații economice și financiare internaționale, în care

țara noastră este membră. Considerăm că organizațiile economice internaționale pot și trebuie să joace un rol tot mai important în soluționarea unor astfel de probleme majore, cum sînt lichidarea decalajelor economice, înlăturarea discriminărilor și obstacolelor de orice gen din calea colaborării internaționale, stabilirea unor raporturi juste și echitabile între prețurile produselor agroalimentare, materiilor prime și cele ale produselor industrializate, în instaurarea unei noi ordini economice internaționale. în toate aceste domenii, România își aduce o contribuție activă, prin multiplele propuneri și proibete de rezoluție prezentate.încheind, doresc să exprim tovarășului Nicolae Ceaușescu recunoștința profundă și sentimentele de înaltă apreciere ale tuturor celor ce activează pe tărimul relațiilor economice externe ale țării noastre, pentru sprijinul inestimabil pe care îl acordă în activitatea de zi cu zi extinderii activității de comerț exterior și de cooperare economică cu alte state. Totodată, asigur Marea Adunare Națională că vom acționa cu hotărîre pentru transpunerea cu consecvență în practică a orientărilor stabilite de secretarul general al partidului în cuprin- zătoarea expunere prezentată Marii Adunări Naționale, precum și a indicațiilor date cu ocazia consfătuirii cu activul din comerțul exterior pentru realizarea în condiții tot mai bune a sarcinilor de comerț exterior și cooperare economică internațională, pentru a asigura în anul 1976 și în noul cincinal o largă extindere a colaborării economice internaționale a Republicii Socialiste România.

organizatoric tot mai larg al Frontului Unității Socialiste, pentru asigurarea bunăstării și fericirii omului, a întregului popor. Umanismul nostru, realist și adevărat, întemeiat pe o etică și echitate nouă în raporturile dintre membrii societății, ne călăuzește în consecventa cu care milităm pentru soluționarea justă a gravelor probleme ale omenirii.La stimularea lansării unor măsuri pe plan neguvernamental, contacte și schimburi de vederi între organizații politice și obștești, parlamente, sindicate, organizații de tineret și femei, alte organizații profesionale. Frontul Unității Socialiste acționează pentru îmbunătățirea climatului de înțelegere și încrede

re reciprocă între popoare fi țări, la realizarea sistemului coerent, complex și dinamic al relațiilor internaționale, pentru securitate europeană și mondială, pentru colaborare și o pace trainică în lume.Prin documentele prezentate la sesiunea Adunării Generale, țara noastră și-a exprimat hotărîrea de a acționa și în viitor pentru soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și progresului, a marilor probleme ale contemporaneității. Este hotărîrea întregului popor, este voința națiunii noastre socialiste, care făurește visul de aur al comunismului pe pămin- tul României.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
MIRCEA DAN ANGHELEste pentru mine un prilej de nețărmurită bucurie să pot da glas aici. în marele sfat al țării, satisfacției profunde față de înalta expresie dată acum, o dată mai mult, de președintele României, idealurilor și aspirațiilor întregului nostru popor de a-și desfășura activitatea sa creatoare, opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, în condițiile unor evoluții internaționale pozitive, către statornicirea păcii, securității și colaborării pe întreaga noastră planetă. In aceste zile, cînd națiunea noastră, unită strîns în jurul partidului, este angajată cu energia și resursele sale pe frontul celei mai nobile și mai umane dintre bătălii — bătălia pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață, pentru prosperitate și progres, în aceste zile cînd sînt cunoscute succesele înregistrate de oamenii muncii din țara noastră în înfăptuirea planului cincinal înainte de termen și depășirea în foarte multe locuri a sarcinilor acestuia, expunerea dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a ilustrat din nou, concret, unitatea de concepție ce călăuzește politica internă și externă a partidului și statului nostru, o politică ce corespunde în cel mai înalt grad intereselor fundamentale ale țării, ale cauzei socialismului și păcii în lume. O politică la care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați adus și vă aduceți necontenit contribuția de militant comunist, în- truchipînd aspirațiile poporului nostru.De pe aceste poziții principiale, pline de omenia și spiritul pașnic caracteristice poporului român, țara noastră militează constant, cu fermitate, pentru ca la baza relațiilor dintre toate statele să fie așezate principiile noi ale respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe soarta sa, ale egalității în drepturi, independenței și suveranității, neamestecului în treburile interhe și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la a- menințarea cu forța. Și, așa cum am văzut cu toții în acești ani, actele de politică externă românească, amplul dialog internațional promovat de România, ca și importantele documente elaborate, consacrate soluționă-
CUVÎNTUL

TAMARAAm ascultat cu emoție și îndreptățită mîndrie cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.înalta moralitate a politicii noastre externe este expresia vie a voinței și înțelepciunii colective a partidului, a experienței revoluționare a maselor din țara noastră, valorificării tradițiilor spirituale și a înaltelor idealuri ale poporului nostru.Contribuția directă, creatoare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, bazată pe studierea atentă și cunoașterea realităților contemporane, rezultate din neobosite și fructuoase contacte, pe angajarea responsabilă, revoluționară în acțiuni concrete, vizînd problemele majore și complexe aie omenirii, a ridicat prestigiul României socialiste, ne-a adus respectul și prețuirea largă pentru realismul și originalitatea soluțiilor preconizate, pentru dinamismul acțiunilor și cutezanța inițiativelor.Declarîndu-se pe deplin de acord cu ideile și aprecierile cuprinse în expunere, vorbitoarea s-a oprit. în continuare, asupra rolului O.N.U. în soluționarea

rii unor probleme majore! edificarea unei noi ordini economice internaționale, dezarmarea, îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., întărirea rolului său în viața internațională — întrunesc o largă adeziune și se impun, deoarece ele intră în conștiința lumii, cheamă la rațiune și luciditate, pornesc de la realități, pledează pentru pace și conlucrare, pentru destindere, împotriva politicii imperialiste de imixtiune și dictat.în acțiunile sale, Partidul Comunist Român pornește de la ideea materialist-dialectică a rolului determinant, decisiv al maselor populare în făurirea istoriei. Este un crez politic al partidului, al națiunii române că revine oamenilor de pretutindeni, opiniei publice mondiale sarcina încurajării, sprijinirii, consolidării noului curs spre destindere, pentru crearea unei atmosfere de colaborare și pace, ca o realitate stabilă.Comuniștii, locuitorii comunei Grindu, împreună cu toți lucrătorii ogoarelor, cu întregul popor, își exprimă adeziunea lor deplină la întreaga politică externă promovată de partid și de stat, această adeziune găsindu-și expresia în noi fapte de muncă, în sporirea eforturilor pentru creșterea producțiilor agricole, în îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în viitorul cincinal.Doresc ca de la această înaltă tribună să-mi exprim sentimentele de înaltă prețuire față de ideile și tezele de valoare teoretică și practică pe care le conține expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, privindu-le ca o nouă dovadă a preocupării consecvente pentru transpunerea în viață a Programului partidului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea.Vă rog să-mi permiteți, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresez, în numele cetățenilor din circumscripția electorală pe care o reprezint, cele mai calde mulțumiri pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului, și să vă urez din toată inima ani mulți de viață, sănătate, pentru a ne conduce cu aceeași înțelepciune și devotament pe drumul glorios al comunismului.
DEPUTATEI
DOBRINproblemelor actuale ale omenirii.Pornind de la recunoașterea acuității țelurilor proclamate solemn de O.N.U. : pacea mondială, prosperitate, dreptate socială, o viață demnă pentru ființa umană, de la faptul că problematica aflată pe ordinea de zi a organizației reproduce în mare măsură, ca să spunem așa, lista maladiilor cronice care confruntă lumea de azi. este deosebit de oportună inițiativa țării noastre de a prezenta propuneri de îmbunătățire și democratizare a activității Națiunilor Unite.Urmare directă a hotărîrilor Congresului al XI-lea, noul document și acțiunea diplomatică la sesiunea a XXX-a a Adunării Generale a O.N.U. aduc în mod constructiv noi soluții originale, realiste, pentru perfecționarea atît a Cartei, cit și a cadrului organizatoric, ’ centru definirea cu claritate a direcțiilor de acțiune a organizației.Suportul etic, organic interdependent de cel filozofic, politic și social al acestei politici sînt înseși munca și lupta întregului popor, unitatea sa deplină sub conducerea partidului, în cadrul

RADUAm trăit un moment de reală satisfacție ascultînd cuprinză- toarea expunere prezentată în fața forumului suprem al țării de tovarășul Nicolae Ceaușescu.întemeindu-se pe o riguroasă analiză științifică, realistă, a procesului amplu de transformări ce se înregistrează pe plan mondial, a tendințelor obiective ale dezvoltării lumii contemporane, expunerea exprimă sintetic concepția clarvăzătoare, înțeleaptă a partidului și a statului nostru, referitoare la realitățile zilelor noastre, arătînd in același timp și modalitățile concrete de acțiune în vederea soluționării unor probleme majore, care confruntă astăzi omenirea. Trăim o epocă în care se afirmă exigențele democratizării relațiilor internaționale, întemeiate, în concepția României, pe asigurarea dreptului tuturor statelor — indiferent de mărime, regim social-politic, forță militară sau economică, de gradul tor de dezvoltare — de a participa activ, pe bază de egalitate, la viața internațională, în cadrul unei echitabile diviziuni internaționale a muncii, corespunzătoare Intereselor tuturor popoarelor, dezvoltării și progresului general. Or, așa cum a rezultat clar din expunere, situația existentă în lume, decalajele care, departe de a se diminua, se măresc în continuare. subliniază ca imperativ al contemporaneității făurirea unei noi ordini economice internaționale.Sîntem mîndri că țara noastră și-a spus, printre primele, cuvîn- tul în legătură cu noua ordine economică internațională, ela- borînd un concept, căi și mijloace de înaltă valoare științifică.Conceptul românesc privind noua ordine economică internațională, oglindit în documentul difuzat de țara noastră la Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., subliniază ca un imperativ fundamental al contemporaneității lichidarea subdezvoltării, a marilor discrepanțe dintre nivelurile de dezvoltare ale statelor, a actualei împărțiri în țări bogate și țări sărace. în același document se prevăd accesul larg, fără discriminări sau bariere, al tuturor statelor, la cuceririle științei și tehnicii contemporane, realizarea unui amplu transfer de tehnologie modernă, asigurarea a-

VOINEAsistenței tehnice în toate domeniile de dezvoltare, deziderate de a căror înfăptuire depinde progresul fiecărei națiuni și al omenirii în ansamblu.Credincioasă principiilor pe care le promovează, activitatea internațională a României socialiste oferă dovezi elocvente ale contribuției pe care înțelege să o aducă țara noastră, ferm angajată pe calea dezvoltării forțelor de producție, a capacității creatoare a întregului popor, la accelerarea ritmurilor progresului general, în cadrul unei colaborări tot mai cuprinzătoare, în beneficiul mutual. In sprijinul acestei afirmații, vl rog să-mi permiteți să aminteic, ca expresie concretă, conlucrarea cu țările în curs de dezvoltare. România a încheiat numeroase documente în vederea cooperării economice și tehnico- științifice, în baza cărora, în ultimii ani, specialiștii din țara noastră au acordat asistență tehnică pentru valorificarea resurselor naționale și dezvoltarea cercetării științifice și a învăță- mîntului în numeroase țări ale' Africii, Asiei și Americii Latine. Cadrele didactice din întregul învățămînt superior din țara noastră au primit cu deosebită satisfacție misiunea de a contribui direct la pregătirea a numeroși studenți din țările în curs de, dezvoltare, misiune ce exprimă importanța pe care o acordă partidul nostru — în spiritul internaționalismului politicii României — procesului de dezvoltare a țărilor intrate de curînd pe făgașul afirmării ființei lor naționale.în efortul general al întregului nostru popor, cadrele didactice universitare și studenții se angajează ferm să nu precupețească nici un efort pentru a da viață politicii înțelepte a partidului și statului nostru în domeniul învățămîntului superior, astfel îneît, prin legarea sa strînsă de viață, de practică, prin integrarea sa cu cercetarea științifică și cu activitatea productivă, să asigure economiei și culturii noastre naționale cadrele de specialiști capabile să transforme cincinalul care începe peste cîteva zile în cincinalul revoluției tehnico-științifice, al afirmării largi a cuceririlor celor mai avansate ale cunoașterii în toate ramurile și sectoarele de activitate.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

SZABO EMERICLuînd cuvîntul de la această înaltă tribună, țin să împărtășesc sentimentele și gîndurile alegătorilor din circumscripția electorală nr. 10, Secuieni, județul Bihor — oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități — față de politica partidului și statului nostru, pe care o aprobăm unanim, întru- cît corespunde intereselor vitale ale întregului nostru popor.Preocuparea statornică și fermă a partidului și statului nostru în direcția realizării acestor teluri și-a găsit o strălucită reafirmare în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a înfățișat cu clarviziune direcțiile și orientările de bază ale activității internaționale a României socialiste, a evidențiat cu claritate poziția realistă, profund constructivă a tării noastre în principalele probleme care confruntă omenirea contemporană, ho- tărîrea ei neabătută de a-și consacra toate forțele în vederea soluționării acestor probleme în interesul tuturor popoarelor. Regăsim în această expunere de mare valoare teoretică și practică gîndirea politică științifică, revoluționară a secretarului general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate neobosită este consacrată înfloririi necontenite și propășirii țării, afirmării tot mai viguroase și creșterii tot mai puternice a prestigiului României în lume, împlinirii năzuințelor de pace, libertate și bunăstare ale tuturor popoarelor. Iată de ce țin să exprim, în numele oamenilor muncii de pe meleagurile acelui colț de țară» în care trăiesc și muncesc, adeziunea deplină față de întreg conținutul, bogat în idei, al expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. precum și hotărîrea noastră de a nu precupeți nici un efort în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.In continuare, vorbitorul a spus : Este un mare merit al României socialiste că acționează cu toată fermitatea pentru dezvoltarea unor largi relații de colaborare cu toate țările socialiste, cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării de-

sine-stătătoare, cu toate statele lumii. Așezînd aceste relații pe baza unor principii înaintate, democratice, România își aduce astfel contribuția concretă, practică la afirmarea unor noi raporturi interstatale, la făurirea acelei lumi a dreptății și echității la care năzuiesc toate popoarele.Este un adevăr incontestabil că realizarea unei asemenealumi reclamă participarea în condiții de deplină egalitate a tuturor statelor la rezolvarea marilor și complexelor probleme care confruntă omenirea și de care depinde soarta păcii și civilizației. Sîntem cu toții mîndri că, pornind de la acest adevăr, România socialistă își spune ferm cuvîntul, acționează cu consecvență pentru găsirea soluțiilor celor mai potrivite, în M interesul păcii și colaborării. Elocvente sînt în acest sens recentele propuneri formulate de tara noastră cu privire la căile de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, la înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite și creșterea rolului ei în realizarea unei lumi mai bune și mai drepte.Evidențiindu-se prin caracterul lor constructiv, reflectînd o viziune de amplă perspectivă, a- ceste propuneri dovedesc, o dată mai mult. înaltul spirit de responsabilitate al țării noastre față de destinele omenirii, ho- tărirea fermă a României de a acționa și în viitor pentru înfăptuirea unei lumi din care să fie excluse războiul, forța și a- menințarea cu folosirea ei. în care fiecare popor să trăiască în deplină siguranță, să-și consacre toate energiile dezvoltării și propășirii.Mă angajez în fața Marii A- dunări Naționale și în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe președinte al țării. în numele alegătorilor din circumscripția pe care o reprezint, unde trăim și muncim, români, maghiari și de alte naționalități, că vom realiza sarcinile de plan ce ne vor reveni în noul cincinal, fiind convinși că vom contribui la întărirea prestigiului scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
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CUVINTUL DEPUTATULUI
VASILEPermiteți-mi ca de la această tribună să exprim totala mea adeziune față de strălucita cu- vîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională valoare teoretică și practică pentru destinele națiunii noastre în viitoarea sa e- tapă de dezvoltare. Aș dori, în același timp, să exprim deplina adeziune la activitatea internațională laborioasă și principială pe care o desfășoară partidul și statul nostru, avînd la bază Programul partidului, celelalte documente ale Con- greșului al XI-lea, care dau expresie năzuințelor și intereselor poporului nostru de a trăi in pace cu toate popoarele, de a-și aduce contribuția la făurirea u- nei lumi mai bune și mai drepte, la statornicirea unor noi relații între state, care să corespundă cerințelor de progres pentru toate popoarele.Relevînd că țara noastră se afirmă tot mai mult ca un factor activ al lumii contemporane, vorbitorul a arătat : Ne umple inimile de mîndrie patriotică recunoașterea pe plan internațional a rolului pe care România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu îl au în cristalizarea ideii și înfăptuirea dezideratului reașezării pe baze noi a relațiilor internaționale, condiție esențială a lichidării fenomenului subdezvoltării, asigurării unei largi colaborări, care să contribuie la progresul economic și social al tuturor popoarelor.Aș dori să subliniez că, în legătură cu înlăturarea subdezvoltării economice, țara noastră a pus în evidență rolul primordial al efortului propriu al popoarelor, al antrenării tuturor resurselor interne pentru a asigura progresul fiecărei țări. Aceasta este o teză profund mobilizatoare, care își are originea în încrederea deplină pe care o are partidul nostru în capacitatea popoarelor de a găsi energia și forțele necesare depășirii oricăror greutăți. In același timp, țara noastră militează cu perseverență pentru ca țările în curs de dezvoltare să beneficieze de un sprijin tot mai susținut pe plan internațional, sprijin care să fie eficient și să corespundă necesităților reale ale acestor țări, condițiilor lor specifice.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
GEORGE MACOVESCUDezbaterea politicii externe a României în forul suprem al puterii de stat, strălucit deschisă prin discursul secretarului general al Partidului Comunist Român și președinte al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este — a spus vorbitorul — o nouă expresie a participării poporului la elaborarea politicii partidului și statului nostru, la conducerea societății.Politica externă a României socialiste este elaborată de partid, cu contribuția hotăritoa- re a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ea se definește ca politica unui stat socialist independent și suveran, în caro poporul, stăpîn pe propriile destine. își făurește conștient viitorul său comunist.Referindu-se, in continuare, la trăsăturile esențiale ale acestei politici, vorbitorul a relevat că ea este profund patriotică. Poporul nostru — a spus el — s-a născut aici, în arcul Carpaților și la gurile Dunării cu aproape două mii de ani în urmă și a luptat cind cu sabia, cînd cu înțelepciunea pentru a exista și pentru a ieși la lumină, ceea ce s-a intîmplat in anii socialismului.Activitatea internațională a partidului și statului izvorăște din această luptă și este călăuzită de grija deosebită pentru apărarea integrității patriei și a ființei naționale a poporului român. pentru asigurarea condițiilor de pace și securitate, care să permită națiunii noastre să Se dedice cu toată capacitatea sa creatoare înfăptuirii Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Politica externă a României este o politică de clasă. De la înființarea lui, Partidul Comunist Român, exprimînd interesele clasei muncitoare din țara noastră, a dat o deosebită atenție problemelor externe, iar a- cum, in anii socialismului, făurește și conduce o politică externă revoluționară, marxist-le- ninistă, creatoare, abordînd științific. cu curaj, problemele care apar în fața omenirii, partici- pînd activ la soluționarea lor.Sesizînd contradicțiile lumii contemporane, lupta dintre nou și vechi pe arena internațională, rolul națiunilor în perioada istorică pe care o parcurgem, partidul nostru a definit principalul conținut al epocii în care trăim, a evidențiat afirmarea cu vigoare a voinței popoarelor de a trăi libere, stăpîne pe_ bogățiile naționale ; a întrevăzut in mod concret eșecurile politicii imperialiste de forță, dictat și amestec în treburile interne ; a apreciat just afirmarea, ca rezultat al luptei popoarelor, a cursului spre destindere, care nu a devenit încă ireversibil ; a subliniat rolul țărilor mici și mijlocii în viața internațională ; a înțeles imperativul instaurării unei’noi ordini economice și politice mondiale. întemeiată pe echitate, egalitate și respect.Nu a trecut decît un an de la Congresul al XI-lea și această evaluare a fost confirmată de fapte, de ceea ce s-a intîmplat și se întîmplă pe arena internațională.Caracterul marxist-leninist, internaționalist al politicii externe a României este viu ilustrat de dezvoltarea, în primul rînd. a relațiilor cu toate țările socialiste, de preocuparea pentru cauza unității și întăririi colaborării lor. ceea ce servește păcii și socialismului, luptei forțelor antiimperialiste. El izvorăște din concepția că forța și prestigiul socialismului rezidă în succesele pe care fiecare țară socialistă le obține în construirea noii societăți, cit și în

SECHELEste cunoscut că țara noastră a acționat cu perseverență pentru a se asigura o cale liberă de orice obstacole schimburilor economice dintre state. Paralel cu succesele pe linia dezvoltării noastre economice, s-au amplificat și schimburile în acest domeniu cu alte țări. Lucrînd intr-o ramură importantă a industriei noastre — construcțiile de mașini — aș dori să relev că în extinderea raporturilor economice internaționale ale României, județul Brașov, Centrala de tractoare și mașini agricole se înscriu cu un aport tot mai însemnat. Menționez, bunăoară, că din cele 465 000 de tractoare fabricate pînă în prezent de colectivul nostru, peste 200 000 au fost exportate în 85 de țări ale lumii. Avem legături comerciale, de cooperare economică și teh- nico-științifică cu toate țările socialiste, cu un număr mare de state care au pășit pe calea dezvoltării economico-sociale independente, din Africa, Asia, A- merica Latină, precum și cu țări capitaliste dezvoltate. Referin- du-mă concret la legăturile noastre economice cu țările în curs de dezvoltare, aș aminti că în acest an am livrat primele loturi de tractoare în Filipine, Tailanda, Tanzania, Coasta de Fildeș, Zambia, Republica Mal- gașă și altele, ponderea comerțului nostru cu aceste state a- jungînd la peste 40 la sută din totalul exportului. Cu alte state, ca, de exemplu, R. A. Egipt, Iran, Statele Unite, avem legături de cooperare pentru fabricarea și montarea tractoarelor.Avem ferma convingere că, așa cum se arată în documentele celui de-al XI-lea Congres, în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului, președintele Republicii la acest înalt sfat al țării, România va acționa și în viitor pentru instaurarea în viața internațională a unei noi ordini economice, care să permită dezvoltarea nestînje- nită a raporturilor economice internaționale pe baze reciproc avantajoase, să asigure participarea tuturor statelor la diviziunea internațională a muncii, la circuitul mondial de valori materiale și spirituale, în consens cu dorința și aspirațiile popoarelor de a-și făuri un viitor fericit.

tipul de relații care se statornicesc între ele. Partidul și statul nostru au depus și continuă să depună stăruitoare eforturi pentru făurirea unor relații de tip nou, calitativ superioare, între țările socialiste, bazate pe colaborare frățească între state libere, suverane și egale în drepturi, care se sprijină reciproc, în spirit de solidaritate internaționalistă.Aceeași politică a stat la baza extinderii relațiilor de colaborare ale României cu țările nealiniate, cu cele în curs de dezvoltare, în scopul propășirii e- conomico-sociale a fiecărei țări, al întăririi solidarității în lupta comună împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste. Invitarea țării noastre la Conferința din acest an a miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate ținută la Lima este o elocventă expresie a raporturilor României cu aceste state, o recunoaștere a justeței politicii externe românești, pusă în slujba statornicirii unor relații noi. Această politică de apropiere de țările nealiniate nu este întotdeauna înțeleasă, dar timpul și evenimentele vor demonstra cît de justă este ea. Nu apartenența la un bloc este aceea care caracterizează astăzi politica externă a unui stat, ci atitudinea față de marile probleme care preocupă întreaga omenire, marele număr de state nealiniate.Doresc să subliniez și aici, la Marea Adunare Naționala, importanța întîlnirilor și contactelor prilejuite de vizitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu peste hotare sau de înalți oaspeți în România. Mesajul pe care secretarul general al partidului nostru l-a purtat constant în aceste întîlniri și contacte a fost acela al ideilor socialismului, fundamentate pe experiența poporului român în transformarea revoluționară a societății. în convorbirile sale cu șefii de state și guverne, cu oamenii politici de pe toate meridianele, președintele României a promovat cu fermitate și claritate concepția marxist-le- ninistă/despre lume și societate. Faptul că glasul lui a fost ascultat, că argumentele și pozițiile expuse au fost primite cu interes și respect, că ideile sale au fost apreciate, în confruntare cu reprezentanții altor ideologii. este un mare succes al partidului nostru și, o spunem răspicat, este un mare succes al socialismului, în general.Conținutul marxist-leninist, revoluționar, al activității externe a partidului și statului nostru se afirmă și in promovarea energică a noului în viața internațională.în acest spirit novator se înscriu numeroase acțiuni. S-au dat aici numeroase exemple. Vreau să relev încă unul : activitatea desfășurată de țara noastră pentru precizarea unor reguli democratice la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Consacrarea dreptului de participare la negocieri în condiții de egalitate, indiferent de mărime sau nivel de dezvoltare, de apartenența sau neapartenența la blocuri, a principiului rotației în conducerea lucrărilor și găzduirea reuniunilor, precum și a consensului în luarea hotărîrilor depășește semnificația acceptării unor simple metode de procedură. Este vorba de o nouă a- titudine față de modul de negociere și rezolvare a problemelor de interes general care își croiește drum în viața internațională. Ele sînt cuceriri ale politicii noi, care se cer consolidate.Aceleași preocupări determină acțiunea consecventă a partidu

lui și statului nostru pentru a- bordarea problemelor internaționale — indiferent dacă privesc pacea și securitatea, stingerea conflictelor, destinderea, dezarmarea ori dezvoltarea — intr-un spirit nou, cu participarea tuturor statelor, pe picior de egalitate.Viabilitatea, prestigiul și autoritatea de care se bucură astăzi politica externă a României sînt direct legate de activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
CUVINTUL DEPUTATULUI

ION TRAIAN ȘTEFĂNESCUPentru tînăra generație a patriei, — a spus vorbitorul — expunerea pătrunsă de o înaltă clarviziune politică, prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie un program mobilizator de acțiune pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru. îngăduiți-mi ca sentimentelor de mîndrie patriotică ale cetățenilor din circumscripția electorală pe care o reprezint, să asociez gîndurile înflăcărate, de deplină adeziune ale tinerei generații la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, la analiza și orientările cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dacă se poate aprecia astăzi cu deplin temei că e- venimentele care au loc pe plan mondial confirmă întru totul a- precierile și orientările Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la evoluția vieții internaționale, aceasta constituie nu numai un fapt obiectiv, ci și o consacrare a rigurozității științifice, consecvent marxist-leninistă, cu care ne-a obișnuit președintele republicii în analiza proceselor și fenomenelor complexe ale lumii contemporane.Anul care se încheie peste puțin timp, ca de altfel și anii precedenți — a spus vorbitorul — a evidențiat o creștere a contribuției țării noastre la soluționarea problemelor vieții internaționale. Din ansamblul inițiativelor României pe plan extern se detașează, prin importanța și semnificația lor, recentele documente prezentate de țara noastră cu privire la instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale, înfăptuirea dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare, îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., întărirea rolului său în viața internațională.Exprimînd adeziunea totală a tinerei generații a patriei la a- naliza și soluțiile cuprinse în a- ceste documente — vorbitorul a subliniat apoi că, acționînd sub conducerea permanentă a partidului nostru, organizațiile revoluționare de tineret din România aduc o contribuție .specifică la înfăptuirea politicii internaționale a țării. Se dezvoltă amplu relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare cu organizațiile de tineret din toate țările socialiste, cu tineretul mișcărilor de eliberare națională, din țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu organizațiile revoluționare, democratice și progresiste ale tinerei generații din întreaga lume. Scopul fundamental al activității noastre internaționale pe linie de tineret, care decurge cu claritate din politica externă a partidului și statului, îl con-1 stituie creșterea continuă a contribuției forțelor progresiste ale tinerei generații de pretutindeni, de diverse orientări politice și ideologice, Ia lupta pentru ac
CUVINTUL DEPUTATULUI

TEOCTIST ARĂPAȘUîn clipa cînd pășesc la această înaltă tribună, a spus vorbitorul, îmi stăruie în minte imaginea grăitoare a unei lumi mai bune și mai drepte, zidită pe temeliile păcii, a încrederii, a unei noi ordini economice și politice și a colaborării internaționale în deplină echitate, deziderate de importanță țnajoră ale vieții contemporane, cum ne-au fost ele înfățișate deosebit de clar de domnul președinte Nicolae Ceaușescu. Dînd expresie unor asemenea năzuințe, în forma în care ele se impun oricărui cuget curat, prin actualitatea, justețea și urgența lor, expunerea președintelui țării noastre este, în același timp, un document revelator și o înaltă chemare. Aceste trăsături izvorăsc din hotărîrea întregului nostru popor de a făuri o societate a progresului și bunăstării într-o lume mai bună, mai dreaptă și mai înțeleaptă, din pătrunderea cu care sînt intuite stările contemporane și rezolvarea lor justă, din recunoașterea rațiunilor pentru care opinia publică mondială are dreptul să proclame că pacea și înarmarea nu pot sta împreună.De pe treapta celui mai autentic umanism și a realismului, domnia sa, președintele țării noastre, care are ca permanente preocupări atît progresul poporului român, cît și apărarea păcii pe glob — ceea ce constituie prestigioase acțiuni în slujba celor mai nobile «și vitale cauze ale umanității — deschide noi căi și noi orizonturi pentru înlăturarea primejdiei de război din drumul făuririi unei lumi a păcii și colaborării între toate popoarele, prin pășirea cu hotărîre la măsuri eficiente. în vederea înfăptuirii dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare.Subliniind că aceste probleme și deziderate care frămîntă adînc viața tuturor oamenilor sînt legate de viitorul întregii omeniri, de civilizația și cultura fiecărui popor și chiar ale fiecărui om, vorbitorul a arătat: Avem marea mulțumire să știm că purtătorul acestor năzuințe este însuși președintele României socialiste, domnul Nicolae Ceaușescu. Convinși că toate acestea izvorăsc din cele mai sfinte principii, precum și de aportul binefăcător al acțiunilor țării noastre îndreptate spre pace, atît în forurile mondiale, cît și în legăturile poporului nostru cu popoarele aflate în 

care slujește cu energie și pasiune revoluționară interesele fundamentale de azi și de inline ale poporului român.Dau asigurări Marii Adunări Naționale — a încheiat vorbitorul — că Ministerul Afacerilor Externe va aplica, în sfera lui de activitate, politica externă a partidului și statului nostru străduirîdu-se să contribuie la strălucirea prestigiului Republicii Socialiste România.

centuarea cursului spre destindere, pace și colaborare, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare, pentru democratizarea vieții internaționale, pentru lichidarea stării de subdezvoltare și instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale.Asemenea întregului nostru popor, tînăra generație a patriei este conștientă de faptul că încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa marchează începutul unei etape de noi eforturi, hotărîtoare pentru viața popoarelor continentului nostru. Dînd expresie a- cestci convingeri, U.T.C. și U.A.S.C.R. vor contribui în mod consecvent la intensificarea luptei pe care tînăra generație o duce, alături de popoare, pentru adîncirea procesului de edificare a securității și destinderii în Europa, pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, reducerea bugetelor militare, lichidarea bazelor militare străine și retragerea tuturor trupelor în granițele naționale, pentru desființarea blocurilor militare — cerințe fundamentale ale securității, ale dezvoltării încrederii și cooperării între statele continentului.Tineretul nostru, organizația sa revoluționară vor acționa și în viitor, prin forme și modalități specifice, pentru lărgirea continuă și diversificarea colaborării în cele mai diferite domenii, a schimbului de idei și informații, a contactelor și dialogului cu organizațiile de tineret de cele mai diferite orientări politice și ideologice. în spiritul rezoluțiilor cu privire la tineret, inițiate de România la O.N.U., organizația noastră va acorda, și în viitor, o atenție deosebită promovării, în rîndul tineretului a ideilor păcii și înțelegerii, respectului reciproc, prieteniei și apropierii între popoare, cultivînd totodată o atitudine combativă față de orice influențe și manifestări străine ideologiei noastre, care propagă ura și învrăjbirea între popoare, rasismul, violența și războiul.Vă asigur — a spus vorbitorul în încheiere — că, exprimînd prin fapte adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîtă să militeze pentru traducerea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Forumul tineretului comunist, tînăra generație a patriei va participa cu însuflețire la înfăptuirea sarcinilor economice din anul viitor, a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, manifestîndu-se în continuare ca un factor activ al luptei pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii, progresului și colaborării între popoare.

alte zone ale pămîntului, slujitorii cultelor și credincioșii din țara noastră, prin glasul meu, alături de toți fiii patriei noastre, mărturisesc acordul lor deplin față de politică internă și externă a statului nostru.în continuare, vorbitorul s-a referit la imperativul dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare.în numele vieții, al nemăsuratelor binefaceri pe care le poate aduce folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare, țara noastră cheamă să se acționeze în spirit de răspundere, să se pună frîu înarmărilor și să se treacă la așezarea relațiilor internaționale în spiritul egalității și al echității.în încheiere, vorbitorul a spus: „Sîntem conștienți de actualitatea și binefacerea împlinirilor, deosebit de grăitoare, în țara noastră, unde harnicul nostru popor, stăpîn deplin pe destinele sale, înrădăcinat de milenii, adînc, în glia noastră străbună, muncește și zidește viața cea nouă, luminoasă și prosperă. Conștiința vredniciei lor, a rezultatelor muncii, precum și a epocalelor înfăptuiri îi leagă pe toți fiii țării noastre, strîns uniți în același cuget și în aceeași voință de nezdruncinat, în jurul conducerii noastre de stat, a domnului președinte Nicolae Ceaușescu, pentru aducerea la îndeplinire mai înainte de termen a mărețelor și bogatelor planuri de gospodărire națională. întru asemenea atmosferă de pace, de frățietate, de dăruire și încredere, Biserica Ortodoxă Română, în frunte cu patriarhul Justinian, ca și celelalte culte religioase din țara noastră, s-a încadrat deplin în sprijinirea tuturor năzuințelor nobile ale poporului nostru pentru aducerea lor la îndeplinire. Stăpîniți profund de sentimentele de atașament pentru mărețele înfăptuiri ale poporului nostru, slujitorii cultelor încredințează și cu acest prilej Marea Adunare Națională, conducerea noastră de stat și personal pe domnia voastră, mult stimate domnule președinte al României, că împărtășesc cu hotărîre acțiunile îndreptate pentru așezarea păcii în lume pe calea dezarmării, dezvoltării și colaborării, că își vor închina toate eforturile lor pentru sprijinirea muncii avîn- tate a poporului nostru, precum și pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe pămînt.Fericiți oamenii care luptă 

pentru asemenea cauză șl fericite neamurile care au in fruntea lor bărbați luminați, care se străduiesc să le facă viața prosperă, fericită și luminoasă, așa
CUVINTUL DEPUTATULUI

CORNELIU MĂNESCUConstituie pentru fiecare dintre noi o datorie de onoare de a ne afirma satisfacția și adeziunea deplină la bogatul bilanț al înfăptuirilor politicii noastre externe, la coordonatele viitoare ale acesteia, înfățișate cu forță de convingere și pe baza unei profunde analize științifice de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.A trecut doar un an de la Congresul al XI-lea al partiduj lui care a adoptat carta de bază a orientării politicii noastre interne și externe, și vedem cît de amplu, concret și plin de imaginație prind viață directivele sale fundamentale. Partidul și statul nostru, sub înalta conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, bucurîndu-se de. a- deziunea deplină a poporului, a aleșilor săi din Marea Adunare Națională, au pășit rodnic La îndeplinirea Programului partidului.Peste cîteva zile — a spus în continuare vorbitorul — vom începe acel sfert de veac, iiltimul al secolului douăzeci, perioada cînd vor trebui să fie așezate trainic bazele unei lumi a păcii și colaborării între popoare, cînd poporul nostru își propune să obțină noi victorii pentru libertatea, demnitatea și prosperitatea patriei noastre socialiste. Documentul de care am luat cunoștință reprezintă o vibrantă și generoasă chemare adresată parlamentelor, guvernelor, forțelor politice, tuturor popoarelor. pentru stabilirea pe baze noi a înțelegerii și cooperării între națiuni, a securității și păcii mondiale.Expunerea pe care am ascultat-o, îmbrățișînd problemele mari și complexe ale lumii în strînsă interdependență, pornește de la convingerea profundă că în zilele noastre stă în puterea omenirii să iasă din impas, să găsească și să aplice soluțiile cerute de viață. Ea nu se mulțumește să exprime acest punct de vedere, ci vine cu propuneri realiste și constructive, pătrunse de spirit de răspundere față de destinele omenirii, ca toate marile inițiative promovate de România pe arena internațională și care i-au atras respect și o largă prețuire.Activitatea intensă a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru elaborarea și traducerea în viață a orientărilor care călăuzesc acțiunile pe plan internațional ale României socialiste. vizitele pe care le-a întreprins peste hotare^ dialogul direct angajat cu personalități politice, cu parlamentari de pe toate continentele, constituie o contribuție hotărîtoare la afirmarea în lume a politicii externe românești, a pozițiilor partidului și statului nostru în problemele cardinale ale umanității.Marea Adunare Națională, alcătuită din exponenți ai celor care făuresc societatea românească de astăzi — muncitori, țărani și intelectuali, români, maghiari, germani și de alte naționalități — s-a manifestat șî
CUVINTUL DEPUTATULUI

PUȘKAȘDînd o înaltă apreciere expunerii atotcuprinzătoare a secretarului general al partidului nostru. președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. referitoare la politica partidului și
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(Vimare din pag. I)Republicii Socialiste România a- dresat parlamentelor țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Forul suprem legislativ al tării a aprobat, în unanimitate, Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat parlamentelor țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Marea • Adunare Națională a trecut, după aceea, la examinarea proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi.Din împuternicirea guvernului, tovarășul Mihai Marinescu, vice- prim-ministru, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat proiectul de lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1976, iar tovarășul Florea Dumitrescu, 

cum se află poporul român avînd la cîrma sa pe cel mai iubit fiu al său, dom nul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România".

se manifestă ca un factor activ în realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Referindu-se la activitatea desfășurată de Marea Adunare Națională pentru traducerea în viață a politicii externe a țării, vorbitorul a spus :Creșterea continuă a schimburilor de delegații parlamentare cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și cu alte țări, inclusiv la nivelul comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională, au dus, prin lărgirea contactelor, la o mai bună cunoaștere șl apropiere.Prestigiul de care se bucură România în lume și-a găsit expresia în organizarea la București, în decurs de numai un an, a două importante reuniuni internaționale : sesiunea de primăvară a Uniunii interparlamentare, onorată prin participarea președintelui republicii, și colocviul interparlamentar consacrat instaurării unei noi ordini economice internaționale, organizat de Grupul interparlamentar român.Este un motiv de satisfacție pentru parlamentarii români faptul că pe ordinea de zi a ultimei conferințe a uniunii, precum șl pe cele ale viitoarelor conferințe, din 1976, ale acestui organism internațional, a fost înscrisă dezbaterea problemelor pe care le implică instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pomindu-se de la concluziile colocviului de la București.Pornind de la perspectivele noi pe care le deschide pentru activitatea țării noastre pe plan internațional expunerea președintelui Nicolae Ceaușescu, parlamentarii români, care au desfășurat o bogată activitate cu ocazia conferințelor interparlamentare de la Helsinki și Belgrad privind securitatea și cooperarea în Europa, se pronunță pentru noi inițiative pe linia interparlamentară, astfel îneît să se asigure continuarea procesului de edificare deplină a securității pe continentul nostru, precum și pentru întărirea colaborării dintre parlamentele țărilor balcanice.Totodată, ne pronunțăm cu consecventă pentru intensificarea legăturilor cu parlamentarii de pretutindeni, avînd în vedere că aceștia pot și trebuie să acționeze și mai ferm pentru a determina guvernele, cercurile conducătoare să țină seama în întreaga lor activitate de cerințele făuririi unei lumi a păcii și înțelegerii între popoare.In această lumină, apelul a- dresat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu către toate parlamentele reprezintă o nouă subliniere a rolului deosebit de important ce revine forurilor supreme ale națiunilor în promovarea intereselor vitale ale popoarelor, a cauzei destinderii, în afirmarea unor principii și raporturi interstatale noi, democratice, condiție a asigurării păcii și colaborării în întreaga lume.

GHEORGHEstatului nostru în problemele internaționale actuale, ca o sintetică și, in același timp, cuprinzătoare analiză a problemelor majore care confruntă omenirea, vorbitorul a spus ; Sint pe de

ministrul finanțelor, proiectul de lege pentfu adoptarea bugetului de stat pe anul 1976.în continuare, din însărcinarea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, tovarășul Gheorghe Oprea, vicepreședinte al consiliului, a prezentat coraportul referitor la cele două proiecte de lege.Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, care au avizat proiectele de lege, a fost prezentat de tovarășul Ilie Șalapa. președintele Comisiei pentru industrie și activitatea oconomico-financiară.A început, apoi. dezbaterea generală asupra celor două proiecte de lege.Au luat cuvîntul deputății loan Avram. Virgil Trofin, Gheorghe Petrescu. Costache Trotuș, Angelo Miculescu. Mihail Florescu. Nicolae Constantin, Iu- liana Bucur, Ion Prisăcaru, Er

plin convină că obiectivele și sarcinile ce rezultă din această expunere corespund pe deplin năzuințelor șl voinței tuturor oamenilor muncii, români, maghiari germani și de alte naționalități, întregului nostru popor, hotărîrii ferme de a-și aduce contribuția la promovarea în viața internațională a unei politici care să asigure un climat de pace, înțelegere și colaborare între popoare, la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.împlinirile ultimului deceniu, încheiat cu un bilanț deosebit de bogat atît pe plan intern, cît și în sfera raporturilor externe, îndreptățesc pe deplin aprecierea că acești ani marchează perioada cea mai fructuoasă, mai fertilă din întreaga istorie a partidului și a țării. Aceste împliniri, care au plasat România pe o poziție de prestigiu fără precedent In întreaga sa istorie, sînt nemijlocit legate de activitatea și contribuția personală — pe plan teoretic și practic — a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a vieții internaționale.în continuare, vorbitorul a spus :Vizitele întreprinse de președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țări de pe aproape toate continentele, conținutul convorbirilor oficiale, rezultatele consemnate în documentele încheiate, inițiativele României pe planul politicii externe constituie tot atîtea mărturii ale sentimentelor de Înaltă responsabilitate cu care țara noastră acționează pentru împlinirea năzuințelor popoarelor de pace, colaborare și progres, pentru Instaurarea în raporturile dintre state a unor relații noi care să ofere fiecărei națiuni cadrul propice de făurire în mod ■uveran a propriului destin.întreaga viață internațională confirmă pe deplin faptul evi
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ADRIAN STOICASubliniind că ampla și profunda analiză prezentată de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aduce prin conținutul și concluziile sale, prin ținuta științifică și spiritul clarvăzător, o nouă contribuție la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, vorbitorul a spus : Activitatea dinamică, neobosită desfășurată de președintele țării noastre, poziția constructivă și angajată a României socialiste, responsabilitatea și preocuparea pentru marile probleme cu care este confruntată omenirea în prezent, rezultă din înțelegerea profundă a realităților, a faptului că astăzi este necesar ca toate statele, indiferent de mărime, potențial economic, de apartenența sau neapartenența la alianțe militare, de sistem social și politic să participe activ, cu drepturi egale, la dezbaterea și rezolvarea problemelor complexe ale lumii contemporane, la afirmarea noilor principii în relațiile dintre state, la edificarea unei noi ordini economice internaționale. ( Necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale se afirmă tot mai mult pe arena mondială ca o problemă a lumii contemporane, de soluționarea căreia depind abolirea raporturilor de inechitate și asuprire care au dus la împărțirea lumii în țări sărace și bogate, lichidarea decalajului dintre state, soluționarea printr-o colaborare largă, neîngrădită a unor probleme economice acute, progresul mai rapid al tuturor țărilor, îndeosebi al celor rămase în urmă, însăși soarta destinderii și a păcii. Regăsim in concepția României, a președintelui său, profundul umanism, preocuparea neobosită pentru pro- mpvarea echității și justiției so

nest Szotyori. Petre Glăvan, Va- sile Bumbăcea. Cristina Popescu. Ion Mineu, Adalbert Crișan.Marea Adunare Națională a examinat, pe articole, cele două proiecte de lege și a aprobat, in unanimitate. Legea pentru a- doptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1976 și Legea pentru a- doptarea bugetului de stat pe anul 1976.In continuare, Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate, hotărîrea cu privire la aplicarea experimentală a proiectului Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.în ultima parte a ședinței de după-amiază. tovarășul Angelo Miculescu. viceprim-ministru ai guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a prezentat, din însărcinarea guvernului. o expunere comună asupra proiectului de Lege privind 

dent că rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea este nemijlocit legată de mobilizarea largă și unirea eforturilor maselor largi populare, ale tuturor forțelor sociale înaintate, ale tuturor popoarelor, de participarea activă, în condiții de egalitate deplină, la viata internațională, a tuturor statelor lumii, indiferent de mărimea șl orînduirea lor socială. In viziunea politică a României premisele obiective ale așezării relațiilor internaționale pe baza principiilor noii ordini economice mondiale, ale soluționării problemelor dezarmării. întăririi rolului O.N.U., consolidării păcii, constau tocmai în capacitatea crescîndă a forțelor progresului de a influența decisiv cursul evenimentelor.Mutațiile profunde Intervenite în raportul de forțe pe plan internațional, în favoarea socialismului, a progresului și păcii, demonstrează elocvent faptul că sporește tot mai mult rolul maselor populare, al forțelor sociale, al popoarelor, care se pronunță împotriva imperialismului, colonialismului, politicii de dictat și forță, pentru respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele. .Ca detașament revoluționar al marelui front al progresului, socialismului și păcii, România socialistă își reafirmă astăzi, prin forumul său cel mal reprezentativ — sfatul țării, prin glasul cel mai autorizat, al președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, voința de a-si îndeplini și în viitor misiunea, atît pe plan național, aslgurînd înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării noastre spre comunism, cît și pe plan internațional, contribuind la lupta tuturor popoarelor pentru o viață liberă, independentă, pentru progres și pace în întreaga lume.

ciale, prezente în întreaga noastră politică internă și externă.Politica sa principială, de pace — a relevat in continuare vorbitorul — a adus României prietenie și stimă și, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului șău general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ea se prezintă astăzi lumii ca o promotoare a politicii de înnoire a relațiilor internaționale, de așezare a lor pe baza egalității între națiuni, a respectării stricte a suveranității, neamestecului în treburile interne, a avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a hotărî liber destinele ‘ sale.In acest spirit, România extinde larg relațiile sale de colaborare cu toate țările, o colaborare ce capătă mereu noi forme și modalități de exprimare, un loc important ocupîndu-1 acțiunile concrete de cooperare în beneficiul mutual. Mi-aș permite să amintesc, ca o materializare a acestei afirmații, un exemplu din domeniul meu de activitate. Specialiștii Centralei industriale de rafinării și petrochimie — Ploiești au participat și participă la punerea în funcțiune a unor însemnate obiective pentru dezvoltarea economiei naționale a unor țări de care ne leagă raporturi prietenești. Muncitorii, inginerii și tehnicienii români au contribuit, astfel, la realizarea unor instalații în Egipt și India, vor lucra la construirea unor rafinării în Siria și Pakistan.Vă asigurăm, de la această înaltă tribună, că sintem ferm hotăriți să transpunem in realizări concrete hotăririle Congresului al XI-lea al P.C.R.. să îndeplinim in mod exemplar sarcinile ce ne revin, să contribuim cu toate forțele noastre la progresul și prosperitatea patriei, la afirmarea ei cu și mai mare putere pe plan internațional.

creșterea și ameliorarea animalelor și proiectului de Lege privind regimul tăierii animalelor.Raportul comisiilor permanente ale M.A.N., care au avizat aceste proiecte de lege, a fost prezentat de tovarășul Va- sile Vilcu. președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor.La dezbaterea generală au luat cuvîntul deputății Gheorghe Paloș. Gheorghe Petrică. Miloș Jivanov, loan Oancea. Gheorghe Blaj. Ion Sîrbu, Ion Cristea. Ludovic Fazekaș; Vasile Solomiaș.Cele două proiecte de lege au fost discutate separat, pe articole.Votate fiecare în parte. Legea privind creșterea și ameliorarea animalelor și Legea privind regimul tăierii animalelor au fost adoptate. în unanimitate, de Marea Adunare Națională.Lucrările sesiunii M.A.N. continuă sîmbătă, 20 decembrie.(Agerpres)
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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 1976 
prezentată de tovarășul MIHAI MARINESCU, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
bugetului de stat pe anul 1976 

prezentată de tovarășul FLOREA DUMITRESCU, ministrul finanțelor

Prezentînd, din împuternicirea guvernului, proiectul de lege pentru adoptarea planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1976, primul an al noului cincinal 1976—1980, vorbitorul a spus:Planul pe anul viitor a fost elaborat în strînsă concordanță cu prevederile cuprinse în documentele Congresului al XI-lea, reflectă hotărîrile Plenarei Comitetului Central al partidului din iulie a.c. și ale recentei Plenare, ține seama de indicațiile date de conducerea de Dartid și de stat, de analizele^pe care le-am efectuat, în procesul unei strînse conlucrări cu ministerele, centralele, întreprinderile și județele.Doresc să marchez faptul că întreaga activitate de elaborare a planului pe anul următor s-a desfășurat sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a examinat cu fiecare minister în parte, în mai multe rînduri, lucrările de plan, ne-a dat indicații și soluții hotă- rîtoare pentru proiectarea dezvoltării economico-sociale în anul 1976, în concordanță cu cerințele dezvoltării în continuare, în ritm intens, a tuturor ramurilor economiei și județelor, valorificării la un nivel superior a resurselor naționale, introducerii largi în economie și în viața socială a cuceririlor științei și tehnicii moderne, creșterii eficienței producției materiale, ridicării necontenite a nivelului de trai al populației.Prevederile planului pe anul 1976 sint fundate pe i jalizările remarcabile obținute cfe poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în toate domeniile de activitate, atît în acest an, cît și în întreaga perioadă 1971—1975.Pe ansamblul producției industriale. cincinalul actual a fost realizat cu 150 de zile înainte față de directivele Congresului al X-lea și cu 60 de zile mai devreme, față de prevederile maximale ale planului. In această perioadă s-au obținut creșteri substanțiale la principalele produse industriale. Comparativ cu anul 1970, producția este mai mare anul acesta cu 52 la sută la energie electrică, 48 la sută la oțel, 34 la sută la cărbune, 89 la sută la utilaje tehnologice, 96 la sută la îngrășăminte chimice, de peste 2 ori la fire și fibre chimice, cu 48 la sută la ciment, de peste 2,1 ori la confecții, cu 39 la sută la încălțăminte, 70 la sută la carne. în agricultură s-a realizat o creștere a producției intr-un ritm mediu anual de aproape 5 la sută. Potențialul economic al țării s-a dezvoltat considerabil, la finele acestui an fondurile fixe însumînd aproape 1 200 miliarde lei, din' care peste 40 la sută au fost puse în funcțiune în cursul acestui cincinal. Dinamismul economic s-a reflectat în mod sintetic în creșterea venitului național cu peste 70 la sută față de nivelul anului 1970, ceea ce a creat condiții ca, paralel cu alocarea unor importante fonduri de investiții, să se asigure realizarea prevederilor în domeniul nivelului de trai. Veniturile reale ale populației se prelimină să fie anul acesta cu 45 la sută mai mari decît în 1970. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea făcută ieri, succesele obținute în perioada 1971—1975 au creat o temelie trainică pentru realizarea în bune condiții a prevederilor viitorului cincinal, etapă deosebit ■ de importantă în ascensiunea României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.După cum ați putut constata din examinarea propunerilor de plan, indicatorii de bază ai dezvoltării economico-sociale în anul 1976 se înscriu în ritmurile și proporțiile din Directivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, asi- gurînd în majoritatea lor creșteri mai mari decît cele stabilite pentru cincinalul următor.Prin prevederile sale, proiectul de plan asigură și în anul viitor ritmuri înalte de creștere a producției materiale. Această orientare, definitorie pentru strategia partidului nostru, se bazează pe continuarea fermă a politicii de industrializare, factor hotărîtor al dezvoltării și modernizării întregii economii. Producția industrială, de 641 miliarde lei, va fi cu 10,2 la sută mai mare decît anul acesta și se va realiza în condițiile intensificării procesului de modernizare a structurii industriei. Ca urmare a dezvoltării în continuare în ritmuri mai rapide a metalurgiei, construcțiilor de mașini și chimiei, ponderea acestor ramuri în producția industrială va ajunge la peste 56 la sută.Prevederile de plan reflectă indicațiile date de conducerea partidului pentru economisirea și utilizarea rațională a resurselor. Astfel, consumurile de energie primară și energie electrică la milionul lei producție industrială urmează să fie cu5,5 la sută și, respectiv, 5,2 la sută mai mici decît în anul a- cesta : utilizarea resurselor e- nergetice secundare va crește cu aproape 40 la sută față de anul în curs, iar valoarea deșeurilor recuperate va spori cu 13 la sută.Volumul producției prevăzut pentru anul 1976 ține seama de măsurile stabilite la Plenara Comitetului Central al partidului 

din iulie a.c., cu privire la utilizarea intensivă a capacităților de producție. Anul viitor aproape jumătate din sporul producției industriale trebuie să se realizeze pe capacitățile existente la sfîrșitul acestui an, ceea ce impune ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se aplice cu hotărîre măsuri care să asigure folosirea integrală a suprafețelor de producție, a mașinilor și utilajelor. Accentuarea procesului de înnoire și modernizare a produselor în pas cu cerințele progresului tehnic pe plan internațional constituie una din problemele esențiale ale planului pe anul viitor. Potrivit programului de asimilare proiectat, circa 11 la sută din valoarea producției industriale urmează să se realizeze pe seama produselor noi și reproiectate în anul 1976. Prin plan au fost, de asemenea, nominalizate 158 tehnologii avansate, care vor fi introduse și extinse în anul viitor.Ministerele, Comitetul de Stat al Planificării, celelalte organe de sinteză, consiliile populare, centralele și întreprinderile vor acționa cu hotărîre pentru realizarea exemplară a acestor sarcini.Proiectul planului pe anul 1976 acordă o deosebită atenție lărgirii bazei de materii prime minerale și de resurse energetice, prevăzîndu-se niveluri de extracție care asigură valorificarea în condiții tehnice și economice corespunzătoare a potențialului de rezerve minerale al țării. Se are în vedere majorarea producției de lignit și sporirea aportului cărbunilor indigeni la fabricarea cocsului. Ca orientare prioritară în dezvoltarea energeticii, proiectul de plan prevede continuarea cu fermitate a acțiunilor de economisire a energiei in toate sectoarele de activitate. Nivelul producției de energie electrică, de 57,5 miliarde kWh, are în vedere o importantă creștere a producției în termocentralele funcționînd pe lignit.în industria metalurgică, creșterea producției de oțel la a- proape 11 milioane tone urmează să se realizeze concomitent cu îmbunătățirea structurii sortimentale prin introducerea în fabricație a tablei electrotehnice, tablei zincate și oțelurilor pentru scule. în anul viitor vor fi obținute însemnate economii de metal prin punerea în funcțiune a instalațiilor de turnare continuă a oțelului.Producția construcțiilor de mașini, în continuă modernizare, va crește cu 12,8 la sută față de 1975. Sporuri mai mari se prevăd pentru industria electrotehnică și electronică,^ pentru mecanică fină și optică, mașini- unelte de prelucrat metale prin așchiere, utilaje tehnologice și construcții navale. La dimensionarea producției s-au avut în vedere acoperirea în mai mare măsură a nevoilor interne cu produse de tehnicitate ridicată, extinderea nomenclatorului de produse destinate exportului, preluarea în fabricație internă a unor mașini, utilaje și instalații prevăzute inițial la import.în industria chimică se prevede și pentru anul 1976 cel mai înalt ritm de creștere, 18,5 la sută, nivelul și structura producției fiind proiectate în strîn- sâ corelare cu cerințele sporite de produse chimice, determinate de dezvoltarea economiei, de lărgirea și diversificarea exportului. Creșteri mari de producție au fost propuse cu deosebire la mase plastice, cauciuc sintetic și anvelope, produse sodice, îngrășăminte chimice și antidă- unători, produse ale chimiei de sinteză fină. Problema principală in această ramură este a- sigurarea punerii în funcțiune a noilor capacități, pe seama cărora urmează să se obțină peste 50 la sută din sporul de producție.Sarcini deosebite se propun și pentru industria materialelor de construcții. Se are în vedere creșterea însemnată a producției de ciment, precum și a celei de prefabricate din beton, care să permită extinderea industrializării lucrărilor de construcții. In industria lemnului, se va pune un accent și mai mare pe creșterea producției la acele produse care asigură un grad ridicat de valorificare a masei lemnoase, precum și pe extinderea utilizării deșeurilor provenite din exploatare și prelucrare.Prin prevederile sale, planul acordă toată atenția dezvoltării producției bunurilor de consum, lărgirii gamei sortimentale și a- daptării acesteia la exigențele consumatorilor. Față de 1975, producția industriei ușoare va crește cu circa 8 la sută, iar a industriei alimentare cu 10,9 la sută. Dezvoltarea acestor ramuri, conjugată cu diversificarea mai accentuată a produselor și ridicarea calității lor, va contribui la îmbunătățirea aprovizionării populației.Proiectul de plan asigură în continuare pentru agricultură creșterea intensivă a producției, în condițiile folosirii mai eficiente a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale. Corespunzător suprafețelor și recoltelor medii prevăzute, producția de cereale va ajunge la peste 20 milioane tone, urmînd totodată să se realizeze sporuri importante de producție la plante tehnice, legume și fructe. O dezvoltare rapidă va cunoaște sectorul zootehnic, a cărui pondere 

în producția agricolă va ajunge la 45 la sută.Prin prevederile sale, se arată în continuarea expunerii, proiectul de plan urmărește amplificarea puternică a aportului științei la înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale, potrivit sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a acționa cu hotărîre pentru ca cincinalul viitor să fie „cincinalul revoluției tehnico-științifi- ce în România". Fondurile a- locate pentru activitatea de cercetare științifică vor însuma a- proape 5 miliarde lei, potențialul de cercetare fiind orientat cu prioritate spre lărgirea bazei proprii de materii prime, diversificarea și modernizarea producției prin asimilarea de noi produse, care valorifică superior resursele materiale, spre perfecționarea tehnologiilor de fabricație, precum și în direcția soluționării problemelor protecției mediului ambiant.Volumul investițiilor propus pentru anul viitor însumează aproape 160 miliarde lei, prezentînd o creștere de peste 19 la sută față de anul 1975. Cea mai mare parte a investițiilor a fost alocată în continuare ramurilor producției materiale, din care ’67 la sută industriei, peste 10 la sută agriculturii și aproape 12 la sută pentru transporturi. Fondurile fixe ce vor fi puse în funcțiune în întreaga e- conomie însumează 124 miliarde lei, urmînd să intre în exploatare 355 capacități industriale și agrozootehnice mai importante. Inițiativa conducerii partidului, orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a concentra noile obiective pe platforme industriale fac posibilă economisirea unor fonduri însemnate de investiții și folosirea mai economică a terenului.Pentru înfăptuirea unui program de investiții de asemenea dimensiuni — care ține seama de cerința de a crea, încă din primul an al cincinalului, condiții pentru realizarea noilor capacități necesare creșterii proiectate a producției materiale — un imperativ de prim ordin este accelerarea elaborării și aprobării studiilor tehnico- economice. In același timp, trebuie să fie aplicate integral măsurile stabilite pentru finalizarea contractării utilajelor, urmărind permanent ca organizarea fabricației și livrarea acestora să se facă în concordanță cu termenele prevăzute în graficele de montaj.Comitetul de Stat al Planificării și celelalte organe de sinteză vor conlucra mai strîns cu titularii de investiții, furnizorii de utilaje și constructorii pentru soluționarea tuturor problemelor care apar, atît în faza elaborării și avizării proiectelor, cit și pe parcursul executării planului de investiții, în vederea respectării stricte a termenelor de punere in funcțiune a noilor capacități.Proiectul de plan creează condiții pentru o participare mai activă și eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, volumul comerțului exterior urmînd să sporească cu 17.9 la sută, creștere superioară celor prevăzute pentru producția industrială și venitul național. Propunerile de plan țin seama de orientările date de secretarul general al partidului, referitoare la îmbunătățirea structurii fondului de mărfuri destinat exportului, intensificarea participării industriei la asigurarea nevoilor economiei naționale. reducerea la strictul necesar a importurilor.Exportul prevăzut are în vedere cu deosebire produsele industriei constructoare de mașini și industriei chimice, iar importurile propuse asigură materiile prime și materialele necesare producției, precum și u- tilajele care nu pot fi realizate în țară. Se impun măsuri hotărîte pentru valorificarea superioară a produselor pe piețele externe, pentru realizarea fondului de marfă potrivit cerințelor partenerilor externi. Totodată, trebuie urgentată încheierea contractelor cu furnizorii externi pentru produsele ce urmează a se procura din import, astfel încît să se asigure desfășurarea normală a producției și punerea în funcțiune a obiectivelor la termenele planificate.Proiectul de plan pentru anul viitor prevede indici superiori de eficiență în toate sectoarele de activitate.Productivitatea muncii urmează să crească în industrie cu cel puțin 8,5 la sută față de nivelul preliminat pentru anul 1975 ; pe seama creșterii productivității muncii se va obține în anul viitor peste 70 la sută din sporul producției industriale. Așa cum s-a stabilit de conducerea partidului, la ultima ședință a Comitetului Politic Executiv, această sarcină trebuie considerată minimală. Programele de creștere a productivității muncii trebuie să fie aprofundate la nivelul fiecărei întreprinderi, pentru ca prin mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, îmbunătățirea tehnologiilor și reproiecta- rea produselor, prin pregătirea cadrelor și organizarea superioară a producției, să realizăm un salt important în folosirea judicioasă a forței de muncă. Ministerelor productive, Ministerului Muncii și Comitetului de Stat al Planificării le revine sarcina de a ajuta concret întreprinderile.

In industrie, costurile de producție urmează să fie reduse cu cel puțin 2,3 la sută, iar cheltuielile materiale cu minimum 1,8 la sută; se prevede ca mai mult de jumătate din economiile ce se vor obține prin reducerea costurilor de producție să se realizeze pe seama reducerii consumurilor specifice și prin sporirea gradului de valorificare a resurselor materiale. încadrarea în cheltuielile și consumurile planificate, reducerea continuă a acestora impun să ne preocupăm permanent, începînd de la ministere, organe centrale și pînă la fiecare loc de muncă, pentru căutarea celor mai corespunzătoare soluții de realizare a acestei sarcini.Nivelul și ritmurile propuse pentru dezvoltarea producției materiale, a spus vorbitorul, vor determina creșterea venitului național în anul viitor cu 10,5 la sută față de 1975, asigu- rîndu-se resursele necesare pentru realizarea programului de investiții și creșterea bunăstării populației.Veniturile reale ale populației pe un locuitor vor spori cu 8—8,5 la sută, iar retribuția medie nominală va ajunge la 2 025 lei lunar. Proiectul de plan prevede sporirea cu 9—12 la sută a veniturilor reale ale țărănimii provenite din producția agricolă. în 1976 volumul cheltuielilor social-culturale ale statului va însuma circa 57 miliarde lei, revenind pe o familie 8 200 lei, față de 7 500 lei în 1975.Ținînd seama de indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se acționa pentru o mai bună satisfacere a nevoilor populației cu mărfuri și servicii, se prevede, în corelație cu sporirea veniturilor populației, un volum al desfacerilor de mărfuri de aproape 155 miliarde lei, cu 10 la sută mai mult decît în 1975. Potrivit programului aprobat de Comitetul Politic Executiv, s-au prevăzut creșteri însemnate ale livrărilor pentru fondul pieței la toate produsele agroalimentare și industriale de bază.în anul viitor, se prevede construirea a 145 mii apartamente, din care 80 mii din fondurile statului și 65 mii din fondurile populației cu sprijinul statului ; se vor construi, totodată, circa80,5 mii locuri în cămine pentru nefamiliști. Proiectul de plan a- sigură lărgirea și modernizarea în continuare a bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și sportului, astfel încît activitatea social- culturală să se poată desfășura în condiții mai bune pe întreg teritoriul țării.Doresc ca înainte de a încheia — a spus vorbitorul — să subliniez și eu însemnătatea istorică a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, care _ a aprobat în mod unanim activitatea pe plan internațional, concluziile și orientările de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la politica externă a partidului și statului nostru. Activitatea intensă a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, numeroasele contacte politice la nivel înalt, vizitele peste hotare sau ale unor înalți oaspeți în țara noastră au determinat dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor României cu alte state, a relațiilor partidului comunist cu alte partide comuniste, forțe politice revoluționare, democratice și progresiste, âu dus la creșterea contribuției României și a Partidului Comunist Român la rezolvarea în interesul tuturor popoarelor a marilor probleme internaționale contemporane. A- ceste vizite, întîlniri, contacte politice, documentele convenite cu asemenea prilejuri au contribuit la promovarea unor noi raporturi între state, bazate pe egalitate și respect reciproc, la promovarea procesului de destindere, la întărirea securității, înțelegerii și colaborării între națiuni. îmi exprim adeziunea totală față de activitatea desfășurată pe plan internațional de conducerea partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitate pătrunsă de cel mai înalt spirit de răspundere față de interesele vitale ale poporului român, ale cauzei generale a socialismului, ale destinelor păcii în întreaga lume.Proiectul planului pe 1976 demonstrează încă o dată că politica partidului și statului nostru este ferm orientată spre progresul rapid, armonios, al tuturor ramurilor, spre accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării și ridicarea, pe această bază, a bunăstării întregului popor. îmi exprim convingerea că, sub conducerea Partidului Comunist Român, prin activitatea creatoare a întregii noastre națiuni, planul pe anul 1976 va fi integral îndeplinit, creîndu-se astfel un început bun pentru cincinalul în care pășim. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu „Avem tot ce ne trebuie pentru aceasta. Putem privi cu încredere realizarea cu succes a viitorului plan cincinal, ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație".Fiind asigurate toate condițiile pentru a da viață prevederilor sale, vă rog să investiți cu putere de lege proiectul planului național de dezvoltare economico-socială pe anul 1976 și. potrivit procedurii obișnuite, să aprobați totodată execuția planului pe anul 1974.

Prezentînd spre dezbatere Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, proiectul de lege pentru adoptarea bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1976, vorbitorul a spus : Elaborat în conformitate cu o- biectivele politicii financiare a partidului și statului nostru, stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, proiectul de buget pe anul viitor, primul an din cincinalul revoluției tehnico-științifice, a fost discutat și aprobat de Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, din 21—22 iulie 1975. îmbunătățirile aduse indicatorilor proiectului de buget au fost aprobate de recenta Plenară a Comitetului Central al partidului.Indicatorii cuprinși în proiectul bugetului de stat au fost stabiliți pe baza unor analize aprofundate efectuate la întreprinderi și centrale, printr-o strînsă conlucrare a organelor centrale de sinteză economică cu ministerele și comitetele executive ale consiliilor populare.Ca și în anii precedent!, întreaga activitate de elaborare a proiectului bugetului de stat a fost îndrumată și orientată permanent de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, nre- ședintele Republicii Socialiste România.Volumul și structura proiectului de buget reflectă orientările politicii noastre privind creșterea accelerată, armonioasă, a e- conomiei și participarea tot mal largă a României la diviziunea internațională a muncii. In obținerea rezultatelor privitoare la dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării economice internaționale, un rol hotărîtor l-a avut activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, militant de frunte pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru pacea și securitatea mondială. Politica externă promovată consecvent de statul și partidul nostru — expusă ieri în mod atît de cuprinzător în fața Marii Adunări Naționale — întrunește adeziunea noastră totală, fiecare din noi avînd înalta îndatorire de a acționa cu fermitate pentru traducerea ei în viață, pentru înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor cuprinse în hotărînea adoptată astăzi în această 'problemă de Marea Adunare Națională.Veniturile bugetului de stat pe anul 1975 — se arată în expunere— se prelimină la 240,6 miliarde lei, fiind cu 14,5 la sută mai mari decît în anul precedent, iar cheltuielile bugetare vor însuma237.7 miliarde lei, depășind cu14.7 la sută pe cele efectuate în anul 1974. In acest fel. exercițiul bugetar în curs se va încheia — potrivit preliminărilor— cu un excedent de 2,9 mili
Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 

și Sociale a României la proiectele de legi 
pentru adoptarea pianului și bugetului de stat 

prezentat de tovarășul GHEORGHE OPREA, vicepreședinte 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României

Vă rog să-mi permiteți ca —■ înainte de a prezenta Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, coraportul Consiliului Suprem referitor la proiectele de legi privind adoptarea Planului național unic de dezvoltare economică și socială a țării și a Bugetului de stat pe anul 1976 — să mă refer in mod succint la hotărîrile de însemnătate covîrșitoare adoptate de forul suprem al puterii de stat cu privire la politica externă a României socialiste.Strălucita expunere făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională valoare teoretică și practică.^ face o atotcuprinzătoare analiză științifică, materialist-dialectică a evoluției tendințelor și factorilor determinanți ai vieții social- politice și economice contemporane. înfățișînd poziția României în marile probleme ale vieții internaționale. Adoptarea a- cestui istoric document reflectă unanimitatea cu care întregul popor aprobă activitatea laborioasă desfășurată în domeniul vieții internaționale de partidul și statul nostru, de cel mai autorizat reprezentant al națiunii, secretarul general al partidului, președintele republicii, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. țara noastră dezvoltă relații multilaterale de prietenie și colaborare internațională, a avut numeroase contacte politice la nivel înalt, ceea ce a determinat creșterea continuă a prestigiului României în rîndul tuturor popoarelor, extinderea cooperării economice și tehnico-științifice cu toate statele, cu consecințe dintre cele 

arde lei. Această execuție bugetară are la bază rezultatele obținute în îndeplinirea planului, în condițiile eforturilor suplimentare reclamate de înlăturarea efectelor negative ale calamităților naturii care au avut loc, precum și ale unui an agricol mai puțin favorabil.în indicatorii bugetului de stat pe 1975 s-au introdus, potrivit legii, modificările determinate de îmbunătățirea retribuirii muncii și de aplicarea altor măsuri aprobate în cursul anului, modificări ce se răsfrîng șl în cifrele execuției bugetare.Pornind de la această bază, de la succesele realizate în actualul cincinal șl reflectind dezvoltarea continuă, ascendentă, a tuturor sectoarelor da activitate economică șl socială, proiectul bugetului de stat pe anul 1976 prevede, atît la venituri, cît sl la cheltuieli, suma de 258 miliarde lei, prezentîndu-se echilibrat. Proiectul include o rezervă bugetară de 2,744 miliarde lei la dispoziția Consiliului de Miniștri șl de 311 milioane lei la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Majoritatea covîrșitoare a va- niturilor prevăzute în proiectul de buget provine de la unitățile economice socialiste. Acumulările bănești prelevate la bugetul de stat șub forma vărsămintelor din beneficii, impozitului pe circulația mărfurilor, taxei asupra fondurilor de producție, taxei pe terenuri și altora asemănătoare se vor ridica în anul 1976 la suma de 136,4 miliarde lei, fiind cu 14 la sută mai mari decît cele preliminate a se realiza pe anul în curs. Impozitele și taxele de la populație — aplicate în spiritul principiilor eticii și echității socialiste — sînt prevăzute la suma de 25 miliarde lei, ceea ce reprezintă 9,7 la sută din totalul veniturilor.în vederea realizării nivelului prevăzut al rentabilității și obținerii volumului planificat al beneficiilor, care să asigure atît resursele bugetare, cît și necesitățile de autofinanțare, se impun măsuri hotărîte din partea întreprinderilor, centralelor, ministerelor, comitetelor executive ale consiliilor populare, în scopul traducerii în viață a programelor stabilite pentru realizarea volumului producției în sortimentele prevăzute, încadrarea în nivelul planificat al cheltuielilor, reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibil și energie, restrîngerea cheltuielilor administrativ-gospodărești și a cheltuielilor indirecte.Trebuie depuse eforturi susținute ca, pe calea creșterii producției și a productivității muncii, pe calea reducerii cheltuielilor materiale să se recupereze în cît mai mare măsură fondurile alocate pentru majorarea retribuțiilor în toate ramurile și 

mai pozitive pentru accelerarea creșterii noastre economice. Prin acțiunile întreprinse, România aduce noi contribuții la soluționarea în spirit constructiv a complexelor probleme politice și economice care preocupă lumea contemporană, la eforturile popoarelor, ale forțelor înaintate pentru instaurarea unor relații interstatale noi, cu adevărat democratice, pentru triumful înaltelor idealuri și deziderate ale făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, ale păcii și colaborării fructuoase între națiuni.Sînt ferm convins că, sub conducerea cutezătoare, deschizătoare de largi perspective, a partidului nostru comunist, a secretarului său general, România va cunoaște noi și însemnate succese, se va afirma tot mai mult ca un detașament activ și combativ al luptei pentru pace și securitate, pentru colaborare și înțelegere între popoare, pentru progresul întregii omeniri.Referindu-se apoi la proiectele de legi privind adoptarea Planului național unic de dezvoltare economică și socială a României și a Bugetului de stat pe anul 1976. vorbitorul a menționat că elaborarea acestor documente este rodul unor studii aprofundate și al unei permanente conlucrări dintre întreprinderi, centrale, ministere, organe de sinteză, al participării comitetelor județene de partid și consiliilor populare. Acestea întruchipează inteligența și experiența celor mai bune cadre din toate domeniile"de activitate, ale oamenilor muncii de la orașe și sate.Doresc să subliniez în mod deosebit că întreaga activitate de elaborare a planului, conturarea obiectivelor și sarcinilor privind dezvoltarea economică și socială a țării s-au desfășurat sub îndrumarea directă a 

sectoarele, aplicîndu-se totodată în mod riguros măsurile stabilite de conducerea de partid și de stat privind asigurarea fondului de marfă în structura și la nivelul calitativ corespunzător cerințelor populației, sporirea și diversificarea serviciilor, astfel încît circulația bănească să se încadreze și în anul 1976, ca și în anul în curs, în limitele planificate.Ținînd seama de dezvoltarea schimburilor noastre cu străinătatea, o atenție deosebită va trebui să acordăm în continuare sporirii eficienței valutar-finan- ciare a comerțului exterior și a tuturor operațiunilor de colaborare și cooperare economică internațională, creșterii rentabilității fiecărei operațiuni, avînd în vedere și fluctuațiile frecvente și accentuate ale cursurilor valutare și instabilitatea prețurilor pe piața externă.Partea principală a cheltuielilor înscrise în proiectul de buget ji anume 166,6 miliarde lei, reprezentînd 64,6 la sută din total, este destinată finanțării e- conomiei naționale. Din această sumă, pentru Investiții se alocă95,5 miliarde lei, la care se a- daugă resursele proprii ale întreprinderilor, provenite din a- mortismente, beneficii și alte resurse destinate acestui scop. In vederea utilizării cu maximă e- ficiență a fondurilor mari alocate de statul nostru pentru înfăptuirea programului de investiții, toți factorii care participă la desfășurarea activității de investiții au datoria să analizeze și să controleze dimensionarea cit mai rațională a cheltuielilor necesare fiecărui obiectiv de investiții și modul în care se cheltuiesc fondurile alocate, să urmărească intrarea în funcțiune la termen a noilor capacități, realizarea neîntîrziată a volumului de producție, a nivelului productivității muncii, a beneficiilor prevăzute în proiecte.Totodată, se impune traducerea în viață a programelor stabilite pentru fiecare minister, analizate recent la Consiliul de Miniștri, pentru utilizarea cît mai eficientă a mijloacelor circulante, readucerea în circuitul curent a unor stocuri materiale, prevenirea formării de stocuri peste necesar, creșterea vitezei de rotație a fondurilor.Pentru sprijinirea cooperativelor agricole de producție, în proiectul bugetului de stat s-au prevăzut 2,2 miliarde lei ca resurse de creditare pe termen lung, ce se vor adăuga la fondurile proprii ale acestor unități și vor servi pentru dezvoltarea bazei lor materiale. Totodată, cooperativele agricole de producție vor beneficia de lucrări de irigații și alte îmbunătățiri funciare, asistență tehnică gratuită, acțiuni pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la animale și culturi agricole, precum și alte acțiuni finanțate de stat, care vor însuma circa 8 miliarde 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, care — cu o inestimabilă investiție de spirit creator, clarviziune și realism — a adus o contribuție fundamentală la stabilirea soluțiilor și mijloacelor necesare valorificării in cel mai înalt grad a resurselor materiale și umane de care dispunem, asigurării progresului rapid și echilibrat al economiei naționale, creșterii nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale si secțiunile de specialitate, dezbătînd în mai multe etape prevederile planului pe 1976. au apreciat că ele se înscriu în orientările, ritmurile si proporțiile de ansamblu stabilite de Congresul al XI-lea pentru cincinalul 1976—1980. Proiectul de olan prezentat Marii Adunări Naționale conține îmbunătățirile aduse de către întreprinderi, organe locale, centrale industriale și ministere. în urma indicațiilor Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din iulie 1975, orecum și a recomandărilor făcute în dezbaterile din secțiunile Consiliului Suprem.Trăsă-tura definitorie a prevederilor de plan pe anul 1976 o constituie continuarea hotărîtă a politicii de industrializare — factor esențial al evoluției ascendente a forțelor de nroducție, al progresului națiunii noastre socialiste, al independenței și suveranității patriei. Nivelul prevăzut pentru producția industrială, dezvoltarea mai rapidă a ramurilor promovate de revoluția tehnico-științifică contemporană accentuează poziția conducătoare în ansamblul economiei naționale a industriei, 

lei, adică de două ori mai mult decît în 1970.Din resursele prevăzute în proiectul de buget pe anul 1976# circa 57 miliarde lei, reprezentînd 22 la sută din total, sînt destinate finanțării învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și celorlalte acțiuni social-culturale. Este necesar ca fiecare unitate din sectorul social-cultural să ia măsuri în vederea folosirii mal raționale a bazei materiale existente, aplicării u- nul regim sever de economii în utilizarea mijloacelor materiale și bănești.în domeniul construcției de locuințe, pe lingă fondurile fta- tului folosite în acest scop, se vor acorda populației, prin Casa de Economii și Consemnațiuni# credite în sumă de circa 5 miliarde lei. La finele anului 1976; soldul creditelor acordate în a- "cest scop populației se va ridica la peste 20 miliarde lei.Cheltuielile pentru organele administrației de stat însumează 3,1 miliarde lei, iar cele pentru apărarea țării 10,4 miliarde lei.Volumul bugetelor locale pa anul 1976 însumează 42,2 miliarde lei, din care 24,8 miliarde lei sint acoperite din veniturile proprii. Pentru completarea a- cestor venituri proprii, în anul 1976 s-a prevăzut atribuirea de sume defalcate din impozitul pe retribuție și impozitul pe circulația mărfurilor ce se realizează prin întreprinderile de subordonare republicană situate pe teritoriul unității administrativ-te- ritoriale respective, precum și subvenții în sumă de 3,2 miliarde lei, din resursele generala ale bugetului republican, pentru un număr de 13 județe.Comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, unitățile subordonate acestora vor trebui să acționeze permanent pentru realizarea și depășirea prevederilor de venituri cuprinse în buget, identificarea de noi surse de venituri, utilizarea fondurilor cu eficiență ridicată, respectarea strictă a legilor care guvernează modul de administrare a banului public.In conformitate cu prevederile Legii finanțelor, odată cu proiectul bugetului de stat pe anul 1976, vorbitorul a supus spre a- doptare contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1974, care cuprinde Ia venituri 210,1 miliarde lei, iar la cheltuieli 207,3 miliarde lei, cu un excedent de 2,8 miliarde lei.Cu convingerea că îndeplinirea prevederilor din Planul național unic de dezvoltare economică și socială și din bugetul de stat va adăuga noi și importante succese în opera amplă pe care o făurește poporul nostru,' sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român — a spus în încheiere vorbitorul — vă rog să binevoiți a învesti cu putere de lege proiectul bugetului de stat pe anul 1976.

contribuie la îmbunătățirea structurii acesteia, la creșterea productivității muncii, la promovarea tehnologiilor moderne în toate ramurile, la asigurarea unei eficiențe ridicate a producției materiale.Orientările și soluțiile adoptate, dimensiunile sarcinilor primului an al cincinalului impun din partea unităților economice, a organizațiilor de partid preocupări sporite pe linia încorporării in producție, cu maximă operativitate, a creației tehnice și științifice proprii, folosirii intensive a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, perfecționării conducerii și organizării producției, creșterii nivelului de pregătire profesională a cadrelor, întăririi ordinii și disciplinei — domenii în care continuă să se manifeste încă unele neajunsuri.Construcția planului pe 1976 prevede o accelerare a procesului de concentrare, profilare și specializare a producției, îmbunătățirea calității produselor, a structurii sortimentale, pentru a căror realizare este necesar să se acționeze energic pentru ridicarea responsabilității tuturor unităților în îndeplinirea obligațiilor contractuale, pentru introducerea de noi tehnologii, creșterea competenței controlului de calitate.Ținînd seama de amplul proces de dezvoltare și modern: zare continuă a bazei tehnico- materiale a agriculturii, de rezervele existente în folosirea fondului funciar, dezbaterile în Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale au pus în evidență reale posibilități de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în proiectul de plan, atît în domeniul producției vegetale, cît și în sectorul zootehnic. Pentru aceasta se impune însă ca
(Continuare în pag. a VII-a)
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HOTĂRÎREA
Marii Adunări Naționale cu privire la politica 

externă a Republicii Socialiste România

Vizita președintelui Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe, 

Manuel Pinto da Costa

(Urmare din pag. I)rea noii ordini economice, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare, promovarea și generalizarea relațiilor interstatale noi, bazate pe egalitate, respect al independenței și suveranității, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, nerecurgerea Ia forță și la amenințarea cu folosirea forței, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Marea Adunare Națională a- probă întru totul documentul re- 

(Urmare din pag. a Vl-a)toate unitățile să folosească cu maximă eficiență mijloacele tehnico-materiale de care dispun, să utilizeze întreaga suprafață de teren, inclusiv terenurile din vatra satelor, să acționeze ferm pentru aplicarea largă a cuceririlor științei în toate sectoarele agriculturii.Potrivit concepției secretarului general al partidului, în spiritul căreia progresul economic și social al țării nu poate avea loc decît pe baza alocării unei cote ridicate din venitul național pentru dezvoltare, proiectul Planului național unic pe anul 1976 prevede un vast program de investiții. Prin dimensiunile și structura lor, fondurile de investiții prevăzute răspund cerințelor dezvoltării armonioase a economiei naționale, repartizării naționale și echilibrate a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. îndeplinirea programului de investiții solicită o atenție sporită din partea ministerelor, centralelor, organelor de partid, o conlucrare mai strînsă între proiectanți, constructori, furnizori și beneficiari, în vederea executării -la timp
Raportul Comisiilor permanente

ale Marii Adunări Naționale
prezentat de tovarășul ILIE ȘALAPA, președintele Comisiei 

pentru industrie și activitatea economico-financiară

Planul pe 1976, întemeiat pe succesele obținute în cincinalul 1971—1975, orientează în continuare economia spre o dezvoltare accelerată și valorificarea mai înaltă a potențialului economic al țării. Dinamismul creșterii noastre economice, in condițiile fenomenelor actuale din economia mondială — a spus raportorul — demonstrează vitalitatea economiei socialiste, marea superioritate a noii orîn- duiri, realismul politicii economice și politicii generale a Partidului Comunist Român.Sîntem încă sub impresia magistralei expuneri prezentate în fața Marii Adunări Naționale de președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Problematica, tezele și inițiativele cuprinse în expunere exprimă în modul cel mai elocvent aspirațiile și idealurile poporului nostru de pace, înțelegere și colaborare cu celelalte popoare, bazată pe deplina egalitate în drepturi, pe respectarea voinței fiecărei națiuni de a se dezvolta liber și nestînjenit. Adoptarea de către Marea Adunare Națională a documentelor cu privire la activitatea internațională reflectă adeziunea și voința de nezdruncinat a întregii noastre națiuni de a participa activ și constructiv la rezolvarea problemelor de oare depind pacea și progresul omenirii, ho-
Semnarea Programului de cooperare SPORT « SPORT « SPORT • SPORT

româno-francezăLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc. vineri dimineață, semnarea Programului de cooperare culturală, științifică și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Franceze pentru anii 1976 și 1977. Prin realizarea prevederilor sale, documentul, care a fost semnat de Dumitru Trancă, director in Ministerul Afacerilor Externe al țării noastre, și Jean Batbedat, director in Ministerul Afacerilor Externe al Franței, va contribui la intensificarea și diversificarea relațiilor româno-franceze in a- ceste domenii de activitate. Fărțile au convenit să-și consacre eforturile. îndeosebi, pentru promovarea limbilor respective in învățămintul școlar, universitar și extrașcolar. pentru difuzarea mai largă a lor cercurile științifice, tehnice profesionale. în acest scop va proceda la schimburi de informații și experiență referitoare la metodele de învățare a limbilor și folosire a mijloacelor audio-vizuale, vor fi favorizate cercetările comune în materie, va continua activitatea lectorilor de limbă franceză sau română care funcționează în cadrul universităților. Cooperarea in domeniile pedagogic și

in și se

la „Poziția României cu la îmbunătățirea și de-feritor privire________ ____ , _mocratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice".
★Marea Adunare Națională hotărăște ca guvernul, ministerele, toate instituțiile de stat să acționeze cu fermitate pentru aplicarea în viață a orientărilor și

Coraportul Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale

a lucrărilor, respectării termene* * lor de intrare în funcțiune și de atingere a parametrilor planificați.

Delegația guvernamentală a Republicii Gaboneze și-a încheiat vizita în țara noastră. în timpul vizitei au fost stabilite măsuri pentru dezvoltarea colaborării româno-gaboneze în domeniile învățămîntului, sănătății, tehnico-științifice și al formării cadrelor, în spiritul înțelegerilor convenite între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Albert Bernard Bongo.Documentul care sintetizează aceste măsuri a fost semnat de tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, iar din partea gaboneză de Martin Bongo, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Gabonez, secretar pentru relațiile internaționale al partidului, ministrul educației naționale.Au participat Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihai Aldea, adjunct al ministrului sănătății, alte persoane oficiale.
★Vineri, oaspeții au părăsit Capitala. Pe aeroportul Otopenl, delegația gaboneză a fost salutată de tovarășul Paul Niculescu, de alte persoane oficiale.

• La Vîrșeț s-a disputat întîl- nirea amicală de șah dintre echipa orașului Reșița și formația clubului local „Bora Kostici". Gazdele au obținut victoria cu scorul de 7,5—2,5 puncte.

Una din sarcinile importante ale planului pe 1976 o constituie creșterea eficienței in toate ramurile economice_____ __________ producției materiale. în dezbaterile Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a fost subliniată cu pregnanță necesitatea de a se face eforturi suplimentare pentru atragerea în circuitul economic a unor noi materii prime și combustibili. în vederea asigurării într-o măsură tot mai mare din producția internă a nevoilor economiei, pentru respectarea riguroasă a normelor de cheltuieli și a consumurilor specifice planificate, aplicarea în toate unitățile a unui regim sever de economii, pentru întărirea controlului și sporirea eficienței lui pe toate treptele organizatorice.Creșterea producției și a venitului național se reflectă din plin în prevederile referitoare la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor •— obiectiv fundamental al politicii partidului nostru. O- biectivele și sarcinile stabilite 

tari rea de a da viață principiilor politicii interne și externe a partidului.Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, reunite în ședință de lucru, în urma examinării proiectului de plan și a proiectului de buget pe 1976, au constatat ca ele corespund orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, cu privire la dezvoltarea economico-socială a tării in cincinalul 1976— 1980, reflectînd o împletire judicioasă a dinamicii în ritmuri înalte cu criteriile de eficiență economică și cu cele de ordin social-politic. Comisiile au relevat ca o caracteristică deosebit de importantă a planului prevederile referitoare la creșterea însemnată a forțelor de producție și îmbunătățirea repartizării lor pe teritoriu, perfecționarea structurilor economiei pe ramuri și subramuri, dezvoltarea rapidă a producției materiale, crearea condițiilor pentru sporirea veniturilor oamenilor muncii și ridicarea bunăstării întregului popor.Ca prim an al cincinalului revoluției tehnico-științifice în e- conomia noastră, planul pe 1976 conține sarcini importante pentru introducerea progresului tehnic și utilizarea cu maximum de economie a resurselor materiale, ridicarea nivelului cali- 

prevede schimburi acordarea de bur- dezvoltarea rela-lingvistic mai de profesori, se de studii, fiilor directe între instituțiile de învățămînt. în același timp, s-a căzut de acord să se intensifice cooperarea in diverse sectoare ale culturii, artei și literelor, științelor umanistice, juridice, e- ccnomice, administrative și sociale prin vizite reciproce de personalități și specialiști din aceste domenii, prin organizarea de colocvii anuale pe diferite teme, dezvoltarea activității de traduceri, schimburi de cărți și publicații, organizarea unor manifestări cu filmul, realizarea de coproducții cinematografice și altele. în ce privește schimburile de formații artistice, se menționează turneele Filarmonicii ..George Enescu“. Corului „Madrigal", unui ansamblu de balet în Franța, ca și turneele Orchestrei din Lyon, ansamblului Arsantiqua, unui balet francez în România ; este prevăzută și deschiderea reciprocă a unor expoziții de artă. Prin acest document, cele două părți vor promova, de asemenea, cooperarea științifică și tehnică, în domeniile tineretului, educației de masă, sportului, turismului etc.

Român, pre- Republicii Socialiste tovarășul Nicolae înfăptuirea înscrise în docu-
sarcinilor cuprinse în expunerea prezentată în actuala sesiune de secretarul general al Partidului Comunist ședințele România, Ceaușescu, pentru obiectivelor mentele de politică externă prezentate de România, pentru promovarea consecventă, în toate împrejurările, a politicii externe elaborate de Congresul al XI-lea al partidului.Ca și pînă acum, în întreaga sa activitate, Republica Socialis- 

în acest domeniu imprimă fondului de consum un ritm de creștere dintre cele mai înalte, în strînsă legătură cu volumul de mărfuri și al serviciilor de care va beneficia populația în perioada următoare. Recentele măsuri luate de conducerea partidului pentru îmbunătățirea aprovizionării populației își găsesc o deplină reflectare în prevederile planului pe anul 1976, creîndu-se condițiile asigurării integrale a fondului de mărfuri în sortimentele cerute de populație. Rețin, de asemenea, a- tenția, fondurile sporite prevăzute în 1976 pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe, a învățămîntului, ocrotirii sănătății, a acțiunilor edilitar-gospodă- rești, în conformitate cu cerințele noii etape de dezvoltare pe care o străbate țara noastră.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, apreciind că prevederile Planului național unic de dezvoltare economică și socială și ale Bugetului de stat pe anul 1976 sînt în deplină concordanță cu directivele Congresului al XI-lea și se încadrează în obiectivele generale ale cincinalului 1976— 

tativ al activității în toate ramurile economiei naționale. Comisiile permanente consideră că pentru realizarea obiectivelor stabilite în acest domeniu este necesar ca ministerele, centralele și întreprinderile să ia măsuri energice pentru folosirea intensivă a potențialului lor tehnico-economic, pentru organizarea mai bună a producției și ridicarea productivității muncii.Din studierea și dezbaterea proiectului de buget pentru a- nul 1976, comisiile au constatat că sînt asigurate fondurile necesare pentru finanțarea obiectivelor prevăzute în Planul național unic de dezvoltare economică și socială. Bugetul pe a- nul 1976 se prezintă echilibrat, reflectînd, pe de o parte, preocuparea pentru valorificarea rezervelor din economie și sporirea veniturilor statului, iar pe de altă parte, cheltuirea cu grijă și eficiență a fondurilor.Comisiile consideră că în unitățile economice există importante rezerve, care, puse în valoare, pot contribui la obținerea unei rentabilități superioare. în ce privește sumele alocate de la buget, se impune ca toate unitățile să manifeste exigență în cheltuirea lor, să respecte riguros disciplina de plan și financiară, asigurind folosirea

• Ca în fiecare an, în cursul lunii decembrie, secția de sport a agenției bulgare de presă B.T.A.-Sofia întreprinde o anchetă pentru stabilirea celor mai buni 10 sportivi din țările balcanice. Anul acesta, titlul a fost decernat sportivei românce NADIA COMANECI. campioană a Europei la gimnastică. Pe locul 7 în acest clasament figurează un alt sportiv român, campionul european de box Simion Cuțov.• în sala sporturilor „Olimpia" din Timișoara au început a- seară întrecerile competiției feminine de baschet pentru campionatul balcanic. în meciul inaugural al competiției, selecționata României a învins cu scorul de 91—56 (51—29) echipa de tineret a României. A urmat apoi meciul dintre reprezentativele Bulgariei și Iugoslaviei. Baschetbalistele iugoslave au obținut victoria cu 69—68 (27—35) la capătul unei partide în care finalul a pasionat.Astăzi, în ziua a doua, au loc următoarele partide : România (tineret)-Iugoslavia (ora și România-Bulgaria (ora 16.30)18).de la in de (str.• Duminică dimineața ora 10,00 pe ringul montat sala de festivități a Casei cultură a sectorului IV Turturele) se vor desfășura meciurile tradiționalei competiții de box „Memorialul Mielu Do

tă România va porni și în viitor de la îmbinarea strînsă, în- tr-o unitate dialectică organică, a politicii interne de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înflorire econo- mico-socială a patriei și ridicare a nivelului de trai al poporului, cu politica externă consacrată victoriei cauzei socialismului și progresului, promovării destinderii, colaborării și păcii internaționale, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

1980, susține adoptarea acestor proiecte de către Marea Adunare Națională. Totodată, exami- nînd execuția planului și a contului general de încheiere a e- xercițiului bugetar pe anul 1974, apreciază rezultatele bune obținute în toate domeniile de activitate și propune ca acestea să fie adoptate de Marea A- dunare Națională.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale își exprimă deplina convingere — a spus în încheiere vorbitorul— că oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități— acționînd cu întreaga lor putere de muncă și creație, vor face totul pentru a asigura realizarea și depășirea prevederilor planului pe 1976, creînd, prin aceasta, baze solide pentru înfăptuirea cu succes a cincinalului 1976—1980, care — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI- lea — va marca o treaptă însemnată pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România, al ridicării bunăstării poporului.

fondurilor în scopul dezvoltării activităților economice și social- culturale utile.în ședințele de lucru ale comisiilor permanente s-a analizat, de asemenea, execuția Planului național unic de dezvoltare economico-socială, execuția bugetului de stat și a bugetului Marii Adunări Naționale pe a- nul 1974. Considerînd că s-au depus toate eforturile pentru realizarea indicatorilor de plan și a veniturilor prevăzute, ca și pentru cheltuirea cu spirit gospodăresc a fondurilor, oomisiile propun Marii Adunări Naționale să aprobe execuția Planului național unic și a contului general de încheiere a execuției bugetului de stat pe anul 1974.Apreciind că prevederile planului și bugetului pe 1976 deschid perspectivele îndeplinirii în bune condiții a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului pentru cincinalul 1976—1980, — se spune în încheierea raportului — comisiile permanente avizează favorabil proiectul de lege privind Planul național unic de dezvoltare eco- nomioo-socială a Republicii Socialiste România și proiectul de lege privind bugetul de stat, pe anul 1976, și propun Marii A- dunări Naționale adoptarea lor în forma în care sînt prezentate.

culescu“. Programul cuprinde 12 întîlniri remarcîndu-se în mod deosebit partidele : C. Dumitrescu (Metalul) — I. Gyorfi (Dinamo), N. Constantin (Rapid) —- M. Imre (Olimpia) și Gh. Ilie (Metalul) — I. Grigore (Rapid).
COMERȚUL

PRIN CORESPONDENȚĂ
Forma de comerț modernă, eficientă și de largă accesibi

litate practicată de cooperația de consum „Comerțul prin 
corespondență" vine direct în sprijinul tuturor acelora care 
doresc ‘ să-și procure prin poștă unele articole de îmbră
căminte, de uz casnic, aparate electrotehnice etc.

Oricare dintre articolele solicitate se poate primi direct 
la domiciliu, pe baza unei simple cărți poștale expediate pe 
adresa : UNIVERSALCOOP - COMERȚUL PRIN CORESPON
DENȚA, București, Str. Vulturi, nr. 31, Sectorul 4. Pentru a 
cunoaște produsele existente în depozit se poate solicita mai 
întîi o listă a acestora.

Orice comandă făcută unității „Comerțul prin corespon
dență" trebuie să fie în valoare de cel puțin 100 lei sumă 
ce se achită la primirea coletului.

Președintele Republicii Socialiste România; NICOLAE 
CEAUȘESCU, * primit din partea președintelui Republicii Coasta 
de Fildeș, FELIX HOUPHOUET BOIGNY, următoarea telegramă :Vă mulțumesc din toată inima pentru mesajul de prietenie pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătorii noastre naționale. La rîndul meu, vă rog să acceptați urările noastre sincere de fericire și prosperitate pentru dumneavoastră personal și poporul prieten român.

Cu foarte înaltă considerație.

Județele Cluj și Hunedoara 
au îndeplinit planul anualîntr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oamenii din industria județului Cluj români, maghiari și de alte naționalități — au raportat că la 19 decembrie au îndeplinit sarcinile de plan la producția globală pe întregul an 1975.în aceeași telegramă se arată că, urmînd neabătut indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru din 9 iunie, oamenii muncii din Turda au reușit să recupereze pierderile cauzate de inundații și să realizeze pe ansamblul municipiului, la 18 decembrie, prevederile planului producției globale industriale pe anul în curs.Mulțumindu-vă și cu acest prilej, pentru grija permanentă ce ne-o purtați — se scrie în încheierea telegramei — vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar „_____ 'ne-ați învățat vom umane dispune nostru ,_____  „ ___1975 cu rezultate bune și pentru a borda la parametri superiori o- biectivele noii etape de dezvoltare a României socialiste, în cincinalul 1976—1980.

general, că, așa cum dumneavoastră, mobiliza toate forțele și materiale de care economia județului pentru a încheia anul cu rezultate cît mai și pentru a putea a-

PRIMIRELa 19 decembrie, tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Comunist din Belgia, condusă de Georges Gli- neur, membru al Biroului Politic, președinte al Biroului Federației P.C.B. din Charleroi, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de păreri privind preocupările și obiectivele actuale ale celor două partide.Delegația P.C. din Belgia a exprimat mulțumirile sale conducerii P.C.R. pentru posibilitatea oferită de a cunoaște nemijlocit realizările poporului român în domeniul construcției socialismului în România, funcționarea democrației socialiste, condițiile prin care se asigură participarea largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții social-economice a țării.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
PLECARE

alîn numele comuniștilor, tuturor oamenilor muncii hune- doreni, Comitetul județean de partid Hunedoara a adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care raportează îndeplinirea, la 19 decembrie, a planului la producția industrială pe anul 1975, ultimul an al actualului cincinal.Acționînd cu perseverență pentru înfăptuirea sarcinilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — se scrie în telegramă — industria județului Hunedoara a obținut în acest an succese deosebite în creșterea e- ficienței economice. Producția netă realizată este cu 122,6 milioane lei mai mare decît prevederile planului, iar sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită, realizîndu-se integral pe această cale sporul producției industriale. Cheltuielile totale de producție au ■ fost reduse cu 77 milioane lei fața de plan, din care 60 milioane lei cheltuielile materiale, și s-au dat suplimentar la bugetul statului beneficii în valoare de 264 milioane lei. De asemenea, planul de export este depășit cu 74 milioane lei valută, iar în semestrul doi, județul Hunedoara a realizat un aport valutar suplimentar de 127 milioane lei valută.
CRONICA

U. T. C.Ieri, tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, s-a întilnit cu delegația Consiliului Federal al Tineretului din Austria, condusă de Franz Bittner, președintele consiliului.Cu prilejul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a realizat un schimb de o- pinii și informații privind activitatea și preocupările tineretului din cele două țări, și au fost discutate unele aspecte ale dezvoltării colaborării dintre Uniunea Tineretului Comunist și Consiliul Federal al Tineretului din Austria.
★Vineri după amiază, delegația Consiliului Federal al Tineretului din Austria a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie. La plecare, membrii delegației au fost salutați de tovarășa Cristina Luca, secretar al Comitetului Central al U.T.C.. de activiști ai C.C. al U.T.C.
★Vineri după-amiază, a sosit în Capitală o delegație a Centrului de cercetări sociologice a tineretului dinR. P. Bulgaria, condusă de Petăr Mitev, directorul centrului, care va efectua zită în țara noastră.
★Ieri, s-a înapoiat în tală delegația Uniunii retului Comunist, _de Matei Șimandan, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C. care a efectuat o vizită în R. P. Bulgaria, la invitația Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist din a- ceastă țară.

o vi-

Capl- .. Tine- condusă

RECEPȚIECu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Republicii Populare Chineze, participantă la zborul inaugural pe ruta Pe- kin-București, condusă de Sing Ien-tzi, membru al C.C. al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Revoluționar din municipiul Tientsin, și Ien Gi-siang, director adjunct al Administrației generale a aviației civile, Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, a oferit vineri seara o recepție.Au participat Aneta Spornic, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, general colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Comandamentului aviației civile — TAROM, alte persoane oficiale.
ADUNARE FESTIVAVineri după-amiază, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Armatei R.S.F. Iugoslavia, la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari .și subofițeri din Garnizoana București. Au fost prezenți Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în România. membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de general-maior Mircea Mocanu, care a rostit un cuvînt de salut.Despre semnificația evenimentului a vorbit colonel Stanimir Milosevic, atașat militar, aero și naval al R.S.F. Iugoslavia in țara noastră.Participanții la manifestare au vizionat o fotoexpoziție și filme documentare înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor iugoslavi.

★Cu același prilej, la Casa armatei din Pitești a avut loc o întîlnire a atașatului militar, aero și naval al R.S.F. Iugoslavia la București cu militari din garnizoană.

Secretarul general al Mișcării de Eliberare din Sao Tomâ și Principe, președintele Republicii Democratice Sao Tomâ și Principe, tovarășul Manuel Pinto da Costa, și tovarășa Amelia da Costa, au fost, în cursul zilei de vineri, oaspeți ai județului Argeș.La această vizită au luat parte tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția, alte persoane oficiale române.La Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești, în întîm- pinare au venit Gheorghe Lazar, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții, oficialități locale de > partid și de stat. Directorul combinatului a prezentat profilul și activitatea acestei mari unități industriale care realizează o gamă largă de produse de înaltă eficiență economică. Au fost vizitate apoi unele sectoare de producție și o expoziție de mobilă.A urmat un scurt popas la Stațiunea de cercetări viticole Ștefănești-Argeș, unde oaspeții au vizitat Complexul de vinifi- cație.în aceeași zi, în onoarea distinșilor oaspeți din Sao Tomâ și Principe, Comitetul județean Argeș al P.C.R. a oferit un dejun. In timpul dejunului s-a toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Manuel Pinto da Costa, pentru întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele, partidele și țările noastre, pentru prosperitate și pace.
★Tovarășul Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internațio

A 15-a aniversare a creării Frontului National
J

de Eliberare din Vietnamul de Sud

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI NAȚIONAL 

DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD, CH.°cazia c®lei de"a 15-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, vă adresăm dv. și întregului popor vietnamez salutul nostru călduros și frățesc, împreună cu sentimentele de prietenie și solidaritate internaționalistă ale poporului român.Crearea, la 20 decembrie 1960. a Frontului Național de Eliberare a constituit un moment remarcabil în lupta dreaptă a forțelor progresiste din Vietnamul de Sud împotriva agresiunii imperialiste și a reacțiunii interne, pentru eliberarea totală a țării, pentru re- unificarea patriei și edificarea unei noi orînduiri sociale ; asumîn- du-și aceste sarcini și luptînd cu succes pentru realizarea lor, Frontul Național de Eliberare s-a impus ca reprezentant legitim al aspirațiilor fundamentale de libertate, independență și unitate națională ale populației din Vietnamul de Sud.Sub conducerea Frontului Național de Eliberare, în primăvara acestui^ an populația Vietnamului de Sud a obținut victoria de însemnătate istorică împotriva intervenției imperialiste, punînd capăt pentru totdeauna ocupației străine pe întreg teritoriul Vietnamului, fapt^ care demonstrează încă o dată, în modul cel mai convingător, că nu^ există în lume forțe în stare să îngenuncheze un popor hotărît să lupte spre a-și apăra ființa națională, dreptul la existență, la o viață liberă și demnă.în istoria poporului vietnamez a început astfel o nouă etapă de dezvoltare consacrată activității de reconstrucție, de edificare a unui Vietnam liber, independent și unit, inaintînd ferm pe calea democrației și a progresului social.Urindu-vă noi și tot mai mari realizări în opera de însemnătate istorică pe care o înfăptuiți, ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate, de colaborare frățească, statornicite intre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică în viitor, corespunzător intereselor reciproce, ale cauzei progresului și păcii în lume.
CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCIALISTE DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

★ ★ ★Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, vineri după- amiază a avut loc, la Casa de cultură a sectorului IV din Capitală, un miting organizat de Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și Comitetul municipal București al P.C.R.Au participat un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureș- tene, studenți și elevi.Au luat parte Vuong Thanh Sy. însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Van Su, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Vietnam la București, și membri ai celor două ambasade.Mitingul a fost deschis de Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Luînd cuvîntul. Eugen Jebe- leanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a relevat importanța evenimentului, ară- tînd că. sub conducerea Frontului Național de Eliberare, populația din Vietnamul de Sud a repurtat, în această primăvară. victoria de importanță istorică în lupta împotriva reacțiunii interne și a intervenției imperialiste, punînd capăt pentru totdeauna ocupației străine pe întreg teritoriul Vietnamului, fapt ce încununează în mod strălucit lupta sa eroică pentru dezvoltare liberă și independentă. S-au creat astfel condiții ca poporul din Vietnamul de Sud să treacă la înfăptuirea aspirațiilor de progres economic și social, de reunificare a patriei, in deplină libertate, fără nici un amestec din afară.Acționînd în spiritul politicii sale internaționaliste, de solidaritate militantă cu lupta popoarelor pentru eliberare socială și națională. România socialistă s-a situat de la început, cu fermitate, alături de poporul Vietnamului, și-a manifestat, în mod constant întreaga admirație și simpatie față de lupta sa neînfricată împotriva agresiunii imperialiste. pentru apărarea patriei. pentru neatîrnare. acor- dîndu-i un sprijin multilateral pînă la victoria finală. în încheiere vorbitorul a urat poporului vietnamez noi și tot mai mari realizări în înfăptuirea cît mai grabnică a unificării depline a țării, în dezvol

nale, a primit, vineri după- amiază, pe Leonel Mario d’Alva, ministrul afacerilor externe, și pe Carlos Dias da Graca, ministrul sănătății și afacerilor sociale din Republica Democratică Sao Tom6 și Principe.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind finalizarea acțiunilor de cooperare e- conomică stabilite de șefii celor două state, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Manuel Pinto da Costa.La întrevedere au luat parte Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, și Porfir Negrea, ambasadorul țării noastre în Republica Democratică Sao Tomâ și Principe.
★în după-amiaza de vineri, la Ministerul Afacerilor Externe, a avut loc o întîlnire de lucru între ministrul român al afacerilor externe, George Macovescu, și ministrul de externe al Republicii Democratice Sao Tomâ și Principe, Leonel Mario d’Alva, în cursul discuțiilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de stimă și deplină înțelegere reciprocă, au fost trecute în revistă unele aspecte ale relațiilor bilaterale și ale unor probleme importante ale vieții internaționale.La întîlnire au luat parte Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, și ambasadorul român în Republica Democratică Sao Tome și Principe.
★Vineri, ministrul sănătății, Radu Păun, s-a întîlnit cu Carlos da Graca, ministrul sănătății și afacerilor sociale din Republica Democratică Sao Tome și Principe. Au fost discutate aspecte ale colaborării în domeniul medico-sanitar.

tarea economică și social-poli- tică a patriei, în edificarea socialismului în Vietnam.A luat apoi cuvîntul Vuong Thanh Sy, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud la București. După ce a subliniat însemnătatea creării Frontului Național de Eliberare, pentru lupta dreaptă a forțelor democratice și progresiste din Vietnamul de Sud. pentru libertate și independență, vorbitorul a arătat că victoria poporului vietnamez pentru salvare națională este o mare victorie a popoarelor din Indochina, a comunității socialiste, a mișcării de eliberare și a forțelor iubitoare de pace, independență, libertate și progres social din întreaga lume. Realizarea reunificării țării pe linie de stat reprezintă o verigă principală în unificarea patriei în toate domeniile, deschide noi perspective pentru_ lichidarea urmărilor grele ale războiului, dezvoltarea economiei și culturii, consolidarea apărării naționale și îmbunătățirea nivelului de trai al poporului. în numele Frontului Național de Eliberare și al populației sud-vietnameze, vorbitorul a exprimat recunoștința profundă tovarășului Nicolae Ceaușescu Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru ajutorul multilateral a- cordat întotdeauna luptei drepte a poporului vietnamez. în încheiere. vorbitorul a adresat poporului român cele mai bune urări de, succes în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
★Cu prilejul celei de-a 15-a a- niversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. vineri seara a fost organizată o gală de filme.Au participat Eugen Jebelea- nu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, alte persoane oficiale.Au fost prezenți Vuong Thanh Sy, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Vietnamului de Sud, Și Nguyen Van Su. însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Democrate Vietnam, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
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economice internaționale

încheierea Conferinței 
asupra cooperării

DAMASC: INAUGURAREA

OFICIALĂ A LINIEI

AERIENE DIRECTE

BUCUREȘTI-DAMASC
,5':

„Scînteia tineretului^

8

Vineri s-a încheiat la Paris 
Conferința asupra cooperării e- conomice internaționale, inițiată la 16 decembrie și la ale cărei lucrări au participat opt delegații ale țărilor occidentale industrializate (Canada, S.U.A., Japonia, Australia. Spania, Suedia, Elveția) și delegația comună a C.E.E., precum și reprezentanți ai 19 țări în curs de dezvoltare (Venezuela. Algeria, Arabia Sau- dită, Brazilia, India, Iran, Zair, Camerun, Egipt, Nigeria, Zambia. Argentina, Jamaica, Mexic, Peru, Indonezia, Irak, Pakistan și Iugoslavia).La conferință au participat, de asemenea, ca invitați secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, precum și reprezentanți ai unor organizații economice, comerciale,' financiare și monetare internaționale.La sfîrșitul lucrărilor a fost dat publicității un comunicat în care se afirmă că conferința a hotărît instituirea unui dialog internațional activ asupra energiei, materiilor prime, problemelor dezvoltării, precum și asupra tuturor problemelor financiare conexe. în acest scop au fost create patru comisii, care se vor întruni periodic pe întregul parcurs al anului 1976. Fiecare misie este alcătuită din cîte membri, dintre care 10 sînt semnați de țările în curs dezvoltare și cinci de cele occidentale. Comisiile își vor începe activitatea la 11 februarie. în prealabil, la 26 ianuarie, se va ține la Paris o reuniune a celor zece copreședinți (ai comisiilor și ai conferinței) pentru a pre-

găti programul de lucru al celor 
patru comisii.Pe de altă parte, s-a hotărît ca Franța să asigure ~ riatul executiv al supra cooperării ternaționale și al cesteia.S-a convenit să conferință la nivel ministerial în decurs de un an de la actuala reuniune. Conferința a adoptat regula consensului, propusă de reuniunea pregătitoare din octombrie, ceea ce presupune că deciziile și recomandările __vor putea fi adoptate dacă una din țările participante formulează obiecții.în altă ordine de idei, se relevă în comunicat, conferința a luat notă de rezoluția Adunării Generale a O.N.U. intitulată „Conferința asupra cooperării e- conomice internaționale” și a hotărît să prezinte un raport pe această temă viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. S-a hotărît, de asemenea, ca un număr de organizații in- terguvernamentale interesate în mod direct de problemele abordate de reuniunea de la Paris să-și aducă contribuția la soluționarea lor.

Secreta- Conferinței a- economice in- comisiilor a-se țină o nouă
nu

în capitala Republicii Arabe Siriene a avut loc, vineri, festivitatea inaugurării oficiale a legăturii aeriene directe dintre București și Damasc, asigurată de avioane ale companiei TAROM.La festivitate au fost prezenți, din partea română, general-ma- ior Aurel Răican, comandantul aviației civile, conducătorul delegației române participante la zborul inaugural, și Emilian Manciur, ambasadorul noastre la Damasc, iar partea siriană — Naaman Al- Zein, ministrul transporturilor, Mohamad Farouk Al-Kamwi, guvernatorul capitalei, Abdul Ghani Al-Rafei, adjunct al ministrului afacerilor externe, general Ahmad Antar, directorul general al companiei „Syrian Arab Airlines”, alte oficialități.Au participat, de asemenea, personalități din Kuweit și din o serie de alte state din zona Golfului, invitate să efectueze o vizită în România cu ocazia inaugurării oficiale a liniei aeriene București — Damasc — Kuweit.Cu acest prilej, șeful delegației române și oficialitățile siriene prezente au exprimat convingerea că stabilirea legăturii aeriene directe București — Damasc va consolida, într-o măsură tot mai mare, stima și prețuirea reciprocă dintre două țări și popoare.

țării din

Semnarea unor
documente
economice

româno-mongole
La Ulan Bator s-a semnat Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă pe perioada 1976—1980 și Protocolul comercial pe anul 1976, prin care s-a convenit un volum sporit de livrări de mărfuri față de perioada anterioară.Din partea română, documentele au fost semnate de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea mongolă de D. Națagsambuu, ministru adjunct al comerțului exterior.La semnare au fost pre- zenți D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, E. Ocir, ministrul comerțului exterior, precum și Traian Girbă, ambasadorul României la Ulan Bator.

Primele

Lucrările Congresului Aniversare sub semnul
P.C. din CubaDupă prezentarea raportului Comitetului Central la Congresul Partidului Comunist din Cuba de către tovarășul Fidel Castro, lucrările congresului s-au desfășurat vineri pe sil. Delegații au dezbătut mentele ce urmează a fi bate de Congres.

comi- docu- apro-

în cadrul ședinței plenare a Congresului, șefii delegațiilor unor partide comuniste și muncitorești au salutat forumul comuniștilor cubanezi, în numele partidelor lor.Lucrările Congresului Partidului Comunist din Cuba continuă.
Activitatea delegației P.C.R.delegația Partidului Român, condusă de Iosif Banc, membru al Comitetului Politic secretar al C.C. al

Vineri,Comunist tovarășul supleantExecutiv,P.C.R., care participă la lucrările primului Congres al P. C. din Cuba, a vizitat atelierele de reparații de material rulant „Jose Ramirez Casamayor” din Havana. Oaspeții au fost întîm-

vedere generala a noului furnal înalt

Calm relativ

1976-1985 : „DECENIU 

AL NAȚIUNILOR UNITE 

PENTRU DREPTURILE FEMEII’

de la Krivoi-Rog

pinați de Antonio Enrique Lus- son, membru al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul transporturilor, Humberto Castello Aldanaa, ambasadorul Cubei la București, de reprezentanți ai organizației de partid, ai conducerii întreprinderii și al organizațiilor de masă.La mitingul care a avut loc cu acest prilej au luat cuvîntul tovarășii Rafael Carasco, secretar al organizației de partid din întreprindere, și Iosif Banc.
NORODOM SIANUK 

ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 
LA BELGRADstatului oambodgian, Norodom Sianuk, și-a încheiat vizita de prietenie în Iugoslavia. în comunicatul pentru presă, difuzat de agenția Taniug, se arată că în cursul convorbirilor purtate de Norodom Sianuk și președintele R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, au fost examinate problemele colaborării bilaterale și aspecte ale situației internaționale, o atenție deosebită fiind acordată activității țărilor nealiniate.

Pentru o democrație
autentică în Spania

Declarația secretarului general al P.S.M.S,

Secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, Felipe Gonzales, a declarat joi la Strasbourg că în Spania este necesară o schimbare a structurilor și instituțiilor politice care împiedică libera exercitare a democrației.Gonzales, invitat la Parlamentului European consultativ al C.E.E.) de grupul de
file ale unui atlas

Specialiștii 
tutului de ( 
științifice 
blemele 
fotografiilor 
ne și cartografiei din 
Moscova au realizat 
primele file pentru 
un viitor atlas al 
planetei Venus. Este 
vorba de imaginea 
a două porțiuni de 
cîteva mii de metri 
pătrați ale suprafe
ței acestei planete, 
elaborată prin pre
lucrarea fotografii
lor transmise de 
stațiile automate so
vietice „Venus-9“ și 
„Venus-10“. Prin ă- 
ceastă prelucrare s-a 
mărit contrastul fo
tografiilor, a fost

Insti- 
cercetâri 

in pro- 
geodeziei, 

aerie-

sporit caracterul in
formațional al fiecă
rui centimetru pă
trat de imagine. Fa
za a doua a prelu
crării a constat in 
„traducerea" foto- 
grafiilor in limbajul 
cartografic.

Ce oferă în plus 
noile imagini ? 
primul rînd se poate 
constata că 
nus-9“ a atins 
prafața planetei 
versantul
unui deal, 
origine
Pot
stînci 
porții 
cum presupun oame
nii de știință, de-

fi 
de

sîmbAtA, so decembrie

PROGRAMUL I

în„Ve- «u- pe 
abrupt al 
poate de 
vulcanică, 
observate 

mari pro
cure, după

1975

idee. 
Eroi
11.55 
13,25
13.55

11,00 O viață pentru o 
Gheorghe Bănciulescu. 11,30 
îndrăgiți de copii (reluare). 
Telecinemateca (reluare); 
Laudă eroilor. Concert coral. 
Telerama (reluare); 14,25 Telex. 
14.30 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre. 15,05 Oa
menii luminilor. Reportaj TV. 
15,25 Moment folcloric. 15,35 Mini- 
recital cu Stan și Bran. 16,00 Ho
chei pe gheață: Cehoslovacia — 
Suedia. Rezumat înregistrat la 
Moscova. 16,40 Vîrștele peliculei. 
17,35 Caleidoscop cultural-artistic. 
17.55 Club T. 18.45 Campionatul 
balcanic de baschet feminin: 
România — Bulgaria, (repriza a 
II-a). Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Timișoara. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Teleenciclopedia. 20.45 Publi
citate. 20,50 Film serial. Jntr-o 
nouă ediție... Un șerif la New 
York. 22.20 24 de ore. 22,35 Invi
tata noastră: Therese Steinmetz.

DUMINICA, 21 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

8.30 Avanpremiera zilei. 8.40 Cra
vatele roșii. 9.35 Film serial pen
tru copii: ..Daktari”. 10,00 Viața 
satului. 11.15 Ce știm și ce nu 
știm despre... 11.45 Bucuriile mu
zicii. 12.30 De strajă patriei. 13,00 
Telex. 13,05 Album duminical. 16,35 
Reportaj TV. Salutări din Sărata 
— Monteoru. 16,55 Publicitate. 17.00 
Drum de glorii. Concurs pentru ti
neret dedicat sărbătoririi a 100 de 
ani de la cucerirea Independenței 
de stat a României. 18,15 Finala 
Campionatului balcanic de bas
chet feminin: România — Iugo
slavia (repriza a Il-a). Transmi
siune directă din Sala sporturilor 
de la Timișoara. 19.00 Lumea co
piilor. 19,30 Telejurnal. 20.00 Film 
artistic: „Frații Jderi”. Premieră

la Beirut

victoriei și al reconstrucției

sediul(organ către deputați socialiști, a
„ Venus"

monstrează erupții 
relativ recente.

Imaginile transmi
se de „Venus-10“ 
conțin mai 
contraste de 
infățișînd o regiune 
de șes, unde predo
mină rocile vechi 
șlefuite de vînt. în 
unele formațiuni se 
pot observa crăpă
turi destul de adinei, 
precum și structuri 
spongioase presărate 
cu rocă fărimițată — 
tablou tipic pentru 
zonele cu eroziune 
chimică activă, fe
nomen firesc pentru 
condițiile de pe Ve
nus : temperaturi de 
plus 500 grade și o 
presiune de aproxi
mativ 100 atmosfere.

TV. 22,15 24 de ore; sportivă.
PROGRAMUL H

puține 
relief,

apreciat că climatul litic din Spania este în transformare, dar că nu pînă în prezent, nici o care fundamentală. El a totodată, că respinge noilor autorități, atîta timp cît aceasta nu se îndreaptă spre o adevărată democrație. După opinia exprimată de Gonzales, în Spania „nu este posibil să se ajungă la o democrație autentică, pleeîndu-se de la bazele actuale, atît în ce privește parlamentul, cît și structurile sindicale”. „Drumul care duce la democrație, a subliniat el, nu este posibil pe baza instituțiilor franchiste”.

social-po- curs de a adus, modifi- relevat, politica

Cu excepția unor schimburi de focuri sporadice în zona suburbiilor, la Beirut s-a înregistrat vineri un calm relativ. Pe numeroase străzi ale capitalei libaneze circulația pietonilor și a autovehiculelor a redevenit intensă, iar un purtător de cuvînt al Comitetului de coordonare — organul oficial de mediere între diferitele grupări din Liban — a declarat că majoritatea care au participat la lupte cursul ultimelor săptămîni părăsit principalele artere de circulație din Beirut. Au avut loc însă schimburi de focuri în zona orașului Tripoli, din nordul țării, iar pe unele dintre șoselele libaneze forțele de securitate continuau să efectueze misiuni de control.Se apreciază că în cursul ultimului val de ciocniri armate care s-a declanșat în Liban la 8 decembrie și-au pierdut viața circa 700 de persoane, iar alte peste 1 000 au fost rănite.

în una din cele zece rezoluții cu privire la problema drepturilor femeii în societate, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite proclamă perioada 1976—1985 drept „Deceniu al Națiunilor Unite pentru drepturile femeii”, în scopul intensificării luptei pentru realizarea unei depline egalități a femeilor cu bărbații.

La 20 decembrie se împlinesc 15 ani de la crearea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, e- veniment cu profunde semnificații in istoria contemporană a poporului vietnamez. Actul de la 20 decembrie 1950 avea să marcheze debutul unei etape superioare a luptei seculare pe care eroicul popor al Vietnamului a purtat-o pentru realizarea aspirațiilor de libertate, independență, unitate națională șl progres.încă din momentul întemeierii sale, Frontul Național de Eliberare — exponentul autentic al voinței și intereselor păturilor largi populare — s-a afirmat ca cea mai puternică forță în eforturile de mobilizare, organizare și conducere a luptei împotriva agresiunii imperialiste, pentru reînnoirea vieții sociale. Inscriin- du-se pe linia tradițiilor valoroase ale luptei pentru independență și democrație, prin întreaga sa activitate, Frontul Național de Eliberare a condus poporul Ia dobîndirea u- nui șir de victorii, pregătind, pas cu pas, momentul strălucit al iz- binzii. Apariția Frontului Național de Eliberare, ca și constituirea, la 6 iunie 1969, a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au constituit expresia hotărîrli politice, militare și sociale a poporului din partea de sud a Vietnamului de a-și decide destinul în mod liber și suveran. Cu fiecare an, F.N.E. și G.R.P. și-au dovedit capacitatea, pe de o parte, de a administra lovituri după lovituri trupelor regimului marionetă și in- tervenționiștilor străini și, pe de altă parte, de a organiza, în zonele tot mai largi aflate sub controlul lor, o viață nouă, promovînd înțelegerea națională, dezvoltarea economică

și culturală, ridicarea nivelului de trai.După cum se știe, puternicele răscoale populare din primăvara acestui an împotriva regimului reacționar al lui Thieu, ofensiva vijelioasă a forțelor armate eliberatoare, cu sprijinul întregului popor, au apropiat momentul final al victoriei. Teroarea impusă de regimul saigonez, intervenția americană, miliardele de dolari cheltuiți, tehnica militară cea mai moder-

tele populare revoluționare, înființate pe întregul teritoriu sud- vietnamez, au trecut la o intensă activitate vizînd reluarea neîntârziată a producției, înviorarea agriculturii, lichidarea afirmarea culturii revoluționare a poporului, reeducarea celor care au fost supuși nefastei influențe străine. în atenția autorităților se află, de asemenea, asigurarea funcționării normale a Instituțiilor de învăță-

șomajului, valorilor

15 ani de la crearea
Frontului Național

de Eliberare din Vietnamul
de Sud

nă n-au putut împiedica, în cele din urmă, triumful cauzei drepte. La 30 aprilie, ora 11,30, Saigonul a fost eliberat, punîndu-se capăt unui război care a durat circa trei decenii și în timpul căruia poporul vietnamez a făcut din plin dovada unui înalt spirit de dăruire, de sacrificiu. S-a dovedit astfel, încă o dată, cu puterea de netăgăduit a realității, că nu există forță în lume în stare să o- prească lupta unui popor hotărît, cu prețul oricăror jertfe, să-și apere libertatea și independența națională și care beneficiază de sprijinul și solidaritatea forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume.Victoria epocală a deschis un nou capitol în istoria poporului vietnamez : a început perioada lecuirii rănilor provocate de război, de dominația străină, perioada de reconstrucție pașnică, de re- unificare națională pe linie de stat. Comite-

mint șl asistență sanitară.Poporul și tineretul român, care și-au exprimat dintotdeauna solidaritatea tă, acordind lor sprijin — material și moral — cauzei Vietnamului e- roic și care au salutat cu deosebită căldură și satisfacție victoria poporului vietnamez, iau parte cu bucurie la sărbătoarea de astăzi. România socialistă, cu consecvența, realismul și principialitatea care caracterizează întreaga activitate internațională a partidului și statului nostru, s-a situat ferm alături de poporul și tânăra generație a Vietnamului, subliniind, în toate împrejurările, necesitatea recunoașterii dreptului acestui popor, ca și al tuturor popoarelor, de a se dezvolta liber, potrivit aspirațiilor proprii, fără nici un amestec străin. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „poporul român are satisfacția de a fi a-

militan- întregul politic.

cord at eroicului popor vietnamez, In tot db*  cursul luptei sale drep*  te pentru libertate și neatârnare, un sprijin Internaționalist activ — material, politic șl diplomatic — de a-și fi sdus contribuția la măreața victorie obținută de poporul vietnamez împotriva intervenției imperialiste, a forțelor reacționare interne din Vietnamul de sud, pentru cucerirea dreptului de a fi deplin st&pîn j pe propria țară, de ă-și făuri viitorul corespunzător intereselor șl aspirațiilor sale vitale". Pentru noi constituie un motiv de îndreptățită satisfacție Înaltele aprecieri pe care conducători ai R.D. Vietnam, al Frontului Național de Eliberare și Guvernului Revoluționar Provizoriu din Vietnamul de sud le-au exprimat față de solidaritatea și sprijinul poporului român. Lupta poporului vietnamez s-a înscris ca un aport de însemnătate remarcabilă la întărirea procesului revoluționar din lume, Ia realizarea mutațiilor pozitive de pe arena mondială, la cauza popoarelor pentru libertate, independență și progres.Exprimind deplina încredere că, în noile condiții create, relațiile de frățească prietenie și colaborare multilaterală dintre poporul român și poporul vietnamez. vor cunoaște un curs continuu ascendent, in avantajul reciproc, al cauzei independenței, păcii și securității, cu prilejul aniversării a 15 ani de la întemeierea Frontului Național de Eliberare, adresăm poporului vietnamez cele mai călduroase felicitări, precum și sincera urare de împlinire a aspirațiilor sale cele mai arzătoare, de ” a trăi într-o patrie liberă, unificată și prosperă.
IOAN TTMOFTE

Duminica

simfonic, 
copil. 20,25

10.00—11,30 Matineu 
20,00 Eroi îndrăgiți de ___
Ora melomanului. 21,15 „Aici e 
împărăția tăcută a stîncilor”. 
Micro-antologie de poezie nordi
că. 21,30 Film serial: „Un șerif la 
New York (reluare).

LUNI, 22 DECEMBRIE 1975
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia.

Sesiunea Consiliului
„Intersputnik"La Moscova s-a desfășurat cea de-a patra sesiune a Consi\ liului organizației internaționale pentru legături spațiale „Intersputnik”, la care au luat parte reprezentanți ai țărilor membre ale organizației : Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, ’*România, Sovietică.Consiliul lucrărilor de proiectare și con-

Mongolia, Ungaria șia examinat
Polonia, Uniuneastadiul

Start în vacanța de lamă. 21,45 
Portativ ’75.

MARȚI, M DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Emisiune 
de educație estetică. 10.20 Film 
artistic (reluare): „Tom Sawyer”. 
11,45 Muzică populară. 11,55 Telex. 
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă franceză. 17,00 Telex. 17,05 
Ciblnium ’75. 17,45 Scena. Emisiu
ne de actualitate și critică teatra
lă. 18,05 Pentru sănătatea dv. 18,15 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,45 Teleglob. Ghana. 
19,00 Spre noi împliniri. Muzică

*1

celor în au

alestrucție în țările membre___,,Intersputnik“, probleme legate de folosirea canalelor de legătură și alte aspecte privind exploatarea tehnică, probleme administrative și organizatorice legate de activitatea în acest domeniu, adoptînd măsuri corespunzătoare.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru, prietenească.
toți. Cezar Petrescu (reluare). 
11,15 Muzică ușoară. 11,35 Docu
mentar TV: Acești oameni minu
nați și mașinile lor. 11,55 Telex. 
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de lim
bă rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17,20 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,30 Mult e 
dulce... 17,50 De la strămoși, că
tre nepoți. 18,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18,30 
Tragerea pronoexpres. 18,40 Cîn- 
tare țării. Muzică corală. 18,55 Tri
buna TV. Dialog în acțiune. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Documentar TV. Economia româ
nească la confluență de cincinale 
(II). 20,25 Publicitate. 20,30 Tele-

SÂPTÂMÎNA T.V.
(20

19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Cel mai bun continuă. Con
curs de cultură generală și pre
gătire multilaterală. 20,50 Opereta 
în ritmuri moderne. 21,05 Roman 
foileton: „Cimentul”. Episodul 2. 
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Cînd metopele 
povestesc. Documentar artistic. 
17,25 Publicitate. 17,30 Film artis
tic: „Ancheta 
mieră TV. 19,00 ______ .
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copii (re
luare) : „Daktari”. 20,25 Muzică 
populară. 20,35 Biblioteca pentru 
toți. N. D. Cocea. 21,20 Telex. 21,25

poștașilor**.  Pre- 
Muzică ușoară.

26 decembrie 1975)

corală. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Documentar TV. 
Economia românească la con
fluență de cincinale (I). 20,00 Sea
ră de teatru: „Gaițele” de Alex. 
Kirițescu. Premieră TV. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Film serial: „Janosik”. Epi

sodul IX. 20,45 Recital de violon
cel. 21,15 Telex. 21,20 Ce știm și 
ce nu știm despre... (reluare). 
21,50 Din filmoteca TV.

MIERCURI, 24 DECEMBRIE 1975
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Muzică 

populară. 10,20 Biblioteca pentru

cinemateca. 21,55 Bijuterii muzi
cale. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’75. 20,35 Orchestre 
simfonice. Filarmonica de stat din 
Cluj-Napoca. 21,20 Telex. 21,25 Ro- 
man-foileton: „Cimentul” (re
luare).

JOI, 25 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală., 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Melodii populare. 17,15 Atenție 
la... neatenție. 17,35 Din țările so-

Strategia niponă 
în domeniul energieiGuvernul japonez a aprobat, vineri, direcțiile principale ale politicii naționale, de perspectivă, pînă în anul 1985, în domeniul energiei. Acestea pun accentul pe reducerea dependentei de petrolul importat, intensificarea utilizării cărbunelui și a altor resurse energetice interne, precum și pe folosirea energiei nucleare și valorificarea unor noi surse de energie. Se subliniază, în context, necesitatea promovării cooperării internaționale, în scopul soluționării problemelor energiei. Printre recomandări, care pornesc de la premisa că economia niponă se va dezvolta, în această perioadă, într-un ritm anual de aproximativ 6 la sută, figurează elaborarea de măsuri pentru economisirea cantitate 1985, cu consumulpacităților de stocare a petrolului pentru a asigura o rezervă de 90 de zile, pînă în anul 1980 și aprovizionarea, pe baze stabile, cu petrol și uraniu.

energiei pînă la o echivalentă, în anul circa 9,4 la sută din actual, creșterea ca-

cialiste. 17,45 Enciclopedie pentru 
tineret. 18,10 Publicitate. 18,15 Mu
zica. Emisiune de actualitate mu
zicală. 18,45 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Documentar TV. Economia româ
nească la confluență de cincinale 
(III). 20,20 Voci, șlagăre, succese. 
21,25 Publicitate. 21,30 Revista 11- 
terar-artistică TV. 22,10 24 de

PROGRAMUL H

PE SCURT«PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT• VINERI DIMINEAȚA, primul ministru al Franței. Jacques Chirac, l-a primit, la Palatul Matignon, pe României la Paris, Flitan. ambasadorulConstantin19 DECEM-• INTRE 16 șiBRIE a avut loc, la Berlin, reuniunea grupului de redactare a proiectului de document al Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. S-a convenit continuarea lucrărilor la începutul lunii ianuarie 1976.La reuniunea grupului de redactare au participat reprezentanți ai 22 de partide comuniste și muncitorești din Europa, printre care și P.C.R.• ULTIMELE AVIOANE de luptă americane staționate m Tailanda au părăsit, vineri, fosta bază aeriană a S.U.A. de la Udorn — anunță agențiile de presă. Drept urmare, în prezent, la bazele aeriene americane din Tailanda, rămîn un număr de avioane și elicoptere auxiliare și 13 000 de militari americani, care trebuie să părăsească teritoriul Tailandei la cererea guvernului acestei țări, pînă la 20 martie 1976.
AMPLA MANIFESTAȚIE 
POPULARA LA PARIS Joi

ore.
20,00 Concert simfonic. 22,00 

gini de umor: „Ce vrăji a 
făcut nevasta mea” (reluare).

Pa- 
mai

VINERI, 26 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. T6,30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune, în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 împliniri. Docu
mentar despre realizările și per
spectivele dezvoltării învățămîntu- 
lui, științei și culturii. 20,25 Publi
citate. 20,30 Moment coregrafic. 
20,40 Film artistic: „Rouă”. 21,50 
Crizantema de aur, 1975. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Program muzi
cal cu formația Ion Calistrache. 
17,20 Confesiunile unui optimist. 
Reportaj TV. 17,35 Treptele afir
mării. Tribuna tinerilor interpreți. 
18,05 Publicitate. 18,10 Vîrștele pe
liculei. 19,05 Cîntare țării. Concert 
coral. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Pagini de mare 
popularitate. 20,25 Viața economică 
a Capitalei. Avanpremieră la 1976. 
Azi — sectorul 8. 20,45 Program 
interpretat de orchestra de muzi
că populară a Ansamblului Cio- 
cîrlia. 21,10 Telex. 21,15 Teatru 
scurt: „Momentul 403" de Con
stantin Chiriță.

• LA 19 DECEMBRIE. în capitala Franței, a încetat din viață, în vîrstă de 70 de ani, Renă Maheu, fost director general al UNESCO între anii 1961—1974.• ÎN MEXIC, țară în care există în prezent 6 milioane de analfabeți, a fost elaborat un „Plan național de educație pentru adulți”, la a cărui îndeplinire sînt chemați să contribuie guvernatorii celor 32 de state federative ale țării, membrii guvernului și reprezentanții principalelor sectoare naționale — anunță a- genția Prensa Latina.Relevînd importanța acestui program educațional desfășurat la scară națională, șeful statului mexican, Luis Echeverria, a arătat că rezultatele lui se vor răsfrînge în mod pozitiv asupra creării u- nei adinei conștiințe a poporului mexican, privind necesitatea ridicării nivelului său cultural.

• COMISIA pentru forțele armate a Senatului american a a- probat numirea lui George Bush în funcția de director al Agenției Centrale de Informații (C.I.A.) a S.U.A. Aprobarea de către comisie a fost obținută în urma asigurărilor date de președintele Gerald Ford că George Bush nu va candida la funcția de vicepreședinte, în alegerile de anul viitor.
ASASINAREA UNUI LIDER 

AL PARTIDULUI DE OPOZIȚIE 
DIN MAROC• OMAR BENJELLOUN, u-nul din liderii Uniunii Socialiste a Forțelor Populare, partid /de opoziție în Maroc, a fost a- / sasinat, joi, în momentul cînd își părăsea domiciliul — a a- nunțat poliția marocană. Ben- jelloun, care era, de asemenea, și redactorul-șef al ziarului „Al Moharrier”, a fost atacat cu o armă albă de un tlnăr care a fost arestat de poliție. Nu s-au furnizat nici un fel de indicii în legătură cu motivele asasinatului.

• LA PARIS a avut loc, . seara, o amplă manifestație populară desfășurată în cadrul „Zilei naționale de ripostă împotriva politicii antisociale și represive”, organizată de partidele uniunii stingii și de marile organizații sindicale din Franța.Manifestații similare au avut loc la Marsilia, Lyon, Toulouse, Nantes, Saint-Etienne. Rouen, Metz și în alte localități ale țării.
CONVORBIRI R.D.G.-R.F.G.• ÎN CAPITALA R. D. GERMANE au continuat tratativele între delegațiile guvernamentale ale R.D.G. și R.F.G. privind realizarea unui acord guvernamental în domeniul poștei și telecomunicațiilor.S-a convenit ca următoarele convorbiri să fie continuate Ia mijlocul lunii ianuarie, la Bonn, Ia nivelul grupelor de lucru.

• LA NOUAKCHOTT — capi
tala Mauritaniei — s-au înche
iat lucrările conferinței șefilor 
de stat și guvern din Organiza
ția pentru punerea in valoare a 
fluviului Senegal. Participanții 
au aprobat amendamentele pro
puse la textul convenției de 
constituire a organizației, care 
au drept scop să sporească efi
cacitatea acesteia. Președintele 
Mauritaniei, Mokhtar Ould Dad- 
dah, a declarat că organizația — 
din care fac parte Mali, Mauri
tania și Senegal — trebuie să 
devină un model de cooperare 
regională africană, acum cind 
s-a intrat într-o fază decisivă 
a activității acesteia.

• SOLUȚIE PENTRU NUMARAT BALENELE. Deși oamenii 
de știință presupun că numărul balenelor în Mediterana este 
în scădere din cauza poluării acestei mări, este foarte greu 
de dovedit acest lucru. Numărătoarea balenelor cenușii, ma
mifere marine rare care trăiesc în Marea Mediterană, este o 
operațiune foarte dificilă, deoarece aceste cetacee înoată la 
mare adîncime, fapt care face imposibilă o numărătoare din 
avion. Singura soluție, afirmă specialiștii, ar fi evaluarea lor 
aproximativă: pentru o balenă cenușie care iese la suprafață 
să se mai numere încă două-trei exemplare în adîncuri. în 
acest sens, toți comandanții de nave care pătrund în Medi
terana au fost rugați să comunice numărul balenelor întîlnite 
în drum, pentru a fi localizate pe o hartă și apoi să se pro
cedeze la stabilirea numărului lor cu aproximație • TELEVI
ZIUNEA ITALIANA VA TRANSMITE EMISIUNI IN CULORI 
începînd de la 1 iulie 1976, s-a anunțat la Roma. După cum 
se știe, televiziunea italiană a adoptat recent sistemul vest- 
german PAL pentru emisiuni în culori ® SE DEPLASEAZĂ 
PENINSULA ARABICA? Fotografiile luate de astronauții ame
ricani în cursul zborului comun „Apollo“-,,Soiuz“ din luna iulie 
indică o pivotare a Peninsulei Arabice în jurul unui ax care 
s-ar afla în regiunea Platoului Golan. Această mișcare, ce 
ar fi de 5 cm pe an, ar putea duce la închiderea golfului 
în următoarele... zece milioane de ani, a afirmat Farouk El-Baz, 
responsabilul grupului însărcinat cu analizarea fotografiilor res
pective. Au mai fost semnalate, de asemenea, formarea de 
valuri pe fundul oceanelor în largul coastelor Spaniei, Tăilan- 
dei, Australiei și Statelor Unite. Ele pot atinge o lungime 
de 50 de kilometri, iar distanța care le separă este de 7—8 
kilometri. Fenomenul în sine a mai fost observat deja în mi
siunile anterioare, dar este pentru prima dată cînd se observă că 
el este comun oceanelor mari • TRAFICUL DE STUPEFIANTE 
IN MAREA BRITANIE. într-un raport dat publicității la Londra, de 
autoritățile vamale britanice se arată că în decurs de un an, în 
Marea Britanie au fost capturate droguri în valoare de 8,5 mi
lioane lire sterline, între care șapte tone de canabis, 28 000 
tablete de LSD și zece kilograme de opium. în legătură cu 
acest fapt se precizează că tribunalele au pronunțat, în pe
rioada martie 1974—martie 1975, condamnări însumînd 688 de 
ani închisoare pentru trafic de stupefiante ® INVAZIE DE 
GRAURI. în acest an, în Tunisia se așteaptă o recoltă mare 
de măsline — principala cultură agricolă a acestei țări — cu 
condiția să se găsească un remediu contra graurilor. Aceste 
păsări, care au sosit în sud la iernat, au invadat culturile 
de măslini și numai în regiunea Testura numărul lor este de 
peste 8 milioane. împotriva graurilor se folosesc diferite mij
loace pentru a-i alunga, printre care avioane dotate cu mag- 
netofoane pe ale căror benzi sînt imprimate strigăte de grauri 
aflați în pericol, sau explozii.
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