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PARTICIPANTEI LA GRANDIOASA ADUNAREPOPULARĂ, CETĂȚENEASCĂ AU EXPRIMAT
însuflețirea întregii noastre națiuni față de strălucitele 

perspective deschise de Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român,

satisfacția pentru marile succese cucerite sub conducerea 
partidului în cele trei decenii de la instaurarea primului 
guvern revoluționar democratic,

voința fierbinte de a întări prin votul de la 9 martie 
adeziunea unanimă la mărețul program comunist,

„Doresc să declar din nou și la această mare adunare populară, 

in fața întregului partid și popor, in deplină conștiință de 

răspunderile pe care mi le-au încredințat partidul și poporul, 

că voi îndeplini cu cinste toate aceste îndatoriri ce-mi revin.

Voi servi fără preget cauza socialismului și comunismului 

in România și in lume!".

Cu vin tar ea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni,Cetățeni ai României socialiste,Doresc, în primul rind, să adresez par- ticipanților la această mare adunare populară, tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste, întregului nostru popor un salut călduros din partea conducerii de partid și de stat, precum și a mea per- ’onal și cele mai bune urări. (Aplauze 

puternice ; urale).La 9, martie poporul își va alege în mod democratic reprezentanții în Marea Adunare Națională și în consiliile populare — deputății cărora le revine sarcina de onoare și înaltă răspundere de a elabora legile țării și hotărîrile pe baza cărora se va acționa pentru înfăptuirea Programului partidului și a Directivelor privind dezvoltarea economico-socială pînă în 1980 $i, în perspeotivă, pînă în 1990. Sarcina fundamentală trasată prin aceste documente, adoptate unanim de Congresul al Xl-lea al partidului, este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor pentru înaintarea fermă a patriei noastre spre comunism. (Aplauze puternice, prelun
gite ; urale).Frontul Unității Socialiste, care reunește sub conducerea Partidului Comu

nist Român toate organizațiile de masă și obștești, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întreaga noastră națiune socialistă, își asumă răspunderea de a înfăptui neabătut politica internă și externă elaborată de Congresul al'Xl-lea, de a face totul pentru ridicarea țârii pe noi culmi de 'progres și civilizație. (Aplauze puternice ; urale prelungite). Candidații prezentați de Frontul Unității Socialiste în aceste alegeri sînt aqtiviști de partid și de stat, oameni ai muncii din toate domeniile vieții economice și ‘sociale — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, vîrstnici și tineri, români, maghiari, germani, -sîrbi și de alte'naționalități — hotărîți ,să facă totul pentru a merita încrederea alegătorilor, a maselor largi populare, deciși să contribuie la unirea eforturilor întregului popor în vederea realizării programului de dezvoltare rapidă și multilaterală a României socialiste.Pentru prima dată, în aceste alegeri. Frontul Unității Socialiste prezintă, în- tr-un mare număr de circumscripții, cîte doi candidați ; aceasta este o expresie a dezvoltării pe o treaptă superioară a democrației noastre socialiste,, a creării cadrului organizatoric de participare cît mai largă a maselor populare la condu

cerea vieții publice, a întregii noastre societăți. (Aplauze puternice ; urale).Adunările pentru desemnarea candida- ților, întîlnirile acestora cu cetățenii au oferit prilejul unei largi dezbateri publice a problemelor privind dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate economică și socială. Totodată, ele au constituit o puternică manifestare a adeziu- nii depline a întregului popor la politica internă și externă promovată cu consecvență de Partidul Comunist' Român și de Guvernul Republicii Socialiste România (Aplauze puternice). Caracteristica principală a acestor ample dezbateri la scară națională a Programului partidului este îna|tul simț patriotic, de răspundere, cu care cetățenii au analizat atît realizările, cît și neajunsurile, s-au angajat să acționeze pentru lichidarea lipsurilor și greutăților existente, pentru îmbunătățirea muncii în toate domeniile. Campania electorală s-a transformat intr-o puternică manifestare a unității întregului popor, a hotărîrii sale de a asigura desfășurarea în cît mai bune condiții a întregii activități de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. 
(Aplauze puternice ; urale).

Iată de ce putem spune că, prin votul 

ce va fi dat la 9 martie candidaților Frontului Unității Socialiste, întregul nostru popor își va exprima încă o dată, în mod conștient, voința de a înfăptui neabătut Programul partidului, de a așigura prin muncă neobosită creșterea avuției naționale, ridicarea societății noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare, situarea României pe un loc demn în rîndul națiunilor socialiste, al națiunilor întregii lumi. (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“).Stimați tovarăși și prieteni,Alegerile coincid anul acesta cu împlinirea a trei decenii de la instaurarea primului guvern revoluționar democratic. — expresie a victoriei alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. a forței unității acestor clase cu intelectualitatea, cu celelalte categorii sociale muncitoare din România acelor ani. Mulți dintre cel prezenți la această mare adunare populară, dintre activiștii și oamenii muncii mai în vîrstă din întreaga țară au participat nemijlocit la luptele din toamna anului 1944 și din iarna a- nului 1945 care au culminat cu victoria de la 6 martie.' Vă amintiți, dragi tova

răși și prieteni, de marile manifestări populare din acea vreme, de Constituirea comitetelor muncitorești în întreprinderi, de crearea comitetelor sătești care au trecut la înfăptuirea reformei agrare, de luarea cu asalt a prefecturilor și primăriilor și instaurarea de fapt, prin acțiuni de masă, revoluționare, de jos, a puterii oamenilor muncii. Tn această epocă eroică, clasa muncitoare și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică de forță conducătoare a poporului în marile bătălii pentru cucerirea puterii, pentru democratizarea țării. (Urale puternice, prelungite). S-a afirmat cu putere forța unității muncitorești ca principal factor al victoriei în bătăliile de clasă decisive cu forțele reacționare, în transformarea revoluționară a societății. De asemenea s-a evidenți'at marea forță revoluționară pe care o reprezenta țărănimea muncitoare, aliatul și sprijinul de nădejde al proletariatului,'s-a consolidat trainic alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. (Aplauze pu
ternice). Alături de muncitori și țărani au fost larg antrenate în aceste lupte de neuitat forțele înaintate ale intelectualității. care a înțeles că viitorul său, viitorul liber și fericit al patriei depind de unitatea strînsă cu clasa muncitoare, 

clasa cea mai înaintată a societății, de solidaritatea tuturor forțelor progresiste ale țării sub conducerea proletariatului și a partidului său de clasă revoluționar. Un rol însemnat au avut în această perioadă întărirea alianței și solidarității oamenilor muncii — români, maghiari, germani,, sîrbi șl de alte naționalități — politica marxist-leninlstă, de deplină egalitate în drepturi, a partidului nostru, care a făcut din această unitate a tuturor oamenilor muncit chezășia victoriei împotriva reacțiunii, a triumfului socialismului. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar, de asemenea, să reamintesc rolul însemnat în marile încleștări sociale și politice și în profundele transformări revoluționare din acea vreme pe care l-au avut forțele noastre armate. Paralel cu participarea activă pe front, în luptele duse cot la cot cu armata sovietică pentru eliberarea întregului teritoriu al țării și apoi pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra Germaniei hitle- riste, armata română a îndeplinit o importantă misiune patriotică, revoluționară, acționînd alături de popor, de masele muncitoare, de forțele democratice
(Continuare in pag. a II-a)
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)ale societății, pentru înfrîngerea împotrivirii reacțiunii și cucerirea puterii politice de către proletariat în alianță cu țărănimea muncitoare, cu toate categoriile. de oameni ai muncii. (Aplauze puter
nice, prelungite, urale). Istoria a consemnat că instaurarea guvernului de la 6 martie nu a fost un act politic întîmplător sau efectul unei simple conjuncturi, ci rezultatul unor crîncene bătălii de clasă, revoluționare, duse cu arma în mînă, în care au ieșit victorioase clasa muncitoare, forțele revoluționare, democratice, care, în strînsă unitate, au reușit să lichideze împotrivirea înverșunată a reacțiunii și să cucerească pe cale revoluționară puterea politică în stat. (Urale pu
ternice, prelungite).Doresc și cu acest prilej să aduc un omagiu acelora care nu mai sînt printre noi, care au avut un rol de seamă în a- ceste bătălii — dr. Petru Groza, Gh. Gheorghiu-Dej, Lucrețiu Pătrășcanu, Lothar Rădăceanu și atîția alții — precum și tuturor acelora care au luptat cu abnegație și s-au jertfit pentru ca poporul nostru să devină stăpîn pe destinele sale. (Aplauze puternice).Toate marile bătălii revoluționare de-acum treizeci de ani -s-au desfășurat sub conducerea partidului nostru comunist și au fost posibile datorită realizării unității clasei muncitoare, creării Frontului Unic Muncitoresc, întăririi unității forțelor democratice, la baza cărora s-a aflat programul marxist-leninist al partidului nostru de transformare revoluționară a întregii societăți.Crearea guvernului revoluționar democratic de la 6 martie 1945 a constituit un moment de importanță istorică pe calea instaurării puterii muncitorești- țărănești, a marcat trecerea lă profunde transformări democratice, revoluționare, care au deschis drumul înfăptuirii revoluției socialiste și edificării cu succes a noii orînduiri sociale în patria noastră.Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a răsturnării dictaturii militaro-fasciste și eliberării țării de sub dominația Germaniei hitleriste, ca urmare a victoriei insurecției naționale armate, antifasciste și antiimperialiste, cît și la Congresul al XI-lea al partidului, am înfățișat pe larg drumul glorios de luptă revoluționară desfășurată de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român — și de aceea nu voi mai expune acum acest amplu proces istoric.în această scurtă perioadă de trei decenii, România a parcurs mai multe e- țape istorice. Au fost lichidate pentru totdeauna clasele asupritoare și exploatarea omului de către om, s-au dezvoltat ptiternic forțele 'de producție, au fost create noi relații de producție și sociale. Socialismul a triumfat pe deplin atît la orașe, cît și la sate ; am treput la o fază superioară de dezvoltare a societății socialiste în România. în acest cadru â a- vut loc o creștere puternică a avuției naționale, a bunăstării materiale -și' spirituale a celor'ce mtmdesC; Dîntr-o țară agrară, slab dezvoltată, România s-a transformat, în această perioadă, intr-un stat industrial-agrar în plină înflorire. 
(Aplauze puternice).Toate mărețele victorii obținute în lupta pentru cucerirea puterii politice și făurirea orînduirii socialiste demonstrează cu putere justețea politicii marxist- leniniste a partidului nostru, care a știut să aplice adevărurile generale la condițiile concrete din România, care și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare a întregii națiuni pe calea bunăstării, fericirii și independenței. (Urale puter
nice).Dragi tovarăși și prieteni,La alegerile care au avut Ioc cu cinfci ani în urmă, Frontul Unității Socialiste și-a luat angajamentul de a uni, sub conducerea partidului, eforturile tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în vederea înfăptuirii planului de dezvoltare economico-socială a țării pe anii 1971—1975, de a asigura progresul rapid al tuturor domeniilor de activitate, precum și de a promova desfășurarea unei politici externe active, de colaborare cu toate statele, de destindere și pace în lume. Acum, în ajunul noilor alegeri, putem face bilanțul realizării acestor angajamente. După cum se cunoaște din Comunicatul cu privire la înfăptuirea planului pe 1974, producția industrială a crescut în ultimii patru ani într-un ritm de 13,3 la sută, iar în acest an se prevede să crească cu 15 la sută. în, primele două luni ale acestui an âm obținut o creștere a producției industriale cu a- proape 18 la sută piai mare decît în lu- \ nile corespunzătoare ale anului trecut. Aceasta demonstrează că avem toate condițiile pentru realizarea cu succes și a sarcinilor pe acest an, ca și a întregului cincinal, că oamenii mun

cii sînt hotărîți să facă totul pentru înfăptuirea planului înainte de. termen. De altfel, unele întreprinderi și sectoare au și anunțat încheierea cincinalului.La toate aceste succese, un aport de o deosebită importanță au adus oamenii muncii din Capitala patriei noastre so- y cialiste, care pe primii 4 ani au înregistrat un avans de aproape cinci luni, iar în aceste două luni au obținut o creștere a producției de peste 23 la sută. Aceasta demonstrează că organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală sînt ferm hotărîți să-și onoreze angajamentul de a realiza cincinalul în 4 ani și jumătate. (Aplauze puternice, 
urale).Aș dori, de Ia tribuna acestei mari adunări populare, să adresez oamenilor muncii din Capitală, întregii noastre clase muncitoare, inginerilor și tehnicienilor din întreaga țară cele mal calde felicitări pentru rezultatele strălucite obținute și urarea de noi și noi â'uccese. 
(Aplauze puternice, prelungite ; urale).Realizări importante au fost obținute, de asemenea, în agricultură, producția agricolă dezvoltîndu-se într-un ritm de 5,5 la sută față de media anilor 1966— 1970. Angajamentele luate de oamenii muncii de la sate, de țărănimea cooperatistă ne dau garanția că se vor obține succese importante și în înfăptuirea prevederilor cincinalului în agricultură.Pentru realizările dobîndite doresc să adresez și cu acest prilej țărănimii cooperatiste, tuturor oamenilor muncii din agricultură cele mai calde felicitări și urări de noi și noi succese în activitatea lor viitoare. (Aplauze puternice, urale).O contribuție însemnată a adus la mărețele noastre înfăptuiri intelectualitatea din toate domeniile — specialiștii, oamenii de știință* cadrele din învățămînt, creatorii din domeniul culturii — care, în strînsă alianță cu clasa muncitoare și țărănimea, înfăptuiește neabătut politica partidului și guvernului. De aceea, doresc să adresez și intelectualității cele mai calde felicitări și urări de noi succese în întreaga sa activitate. (Aplauze puterni
ce, urale).Realizările istorice în transformarea revoluționară a societății, în edificarea cu succes a noii orînduiri sociale pe pă- mîntu! României sînt rodul muncii și luptei eroice a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care au acționat cu elan și abnegație pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste creatoare a partidului nostru. De aceea, cu acest prilej, doresc să exprim cele mai profunde sentimente de recunoștință și cele mai calde felicitări oamenilor muncii din patria noastră, întregului nostru popor pentru marile succese obținute, sub conducerea partidului, în opera de edificare a socialismului, în ridicarea României pe noi trepte de progres’ și civilizație. (A- 
plauze puternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni, 4 ‘ \■ l Ca urmare a dezvoltării puternice a jnijustriei și agriculturii, produsul social• crește în acest cincinal într-un ritm anual de 11,5 la sută, iar venitul național de 12,6 la sută. Pe aceașiă bază s-au asigurat mijloacele necesare atît pentru fondul de consum, cît și pentru fondul de dezvoltare' a societății noastre socialiste. !Prin alocarea a 33 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare s-au asigurat mijloacele necesare creșterii puternice a forțelor de producție. în acest cincinal vor fi date în funcțiune peste 2 400 de obiective economice. Avuția națională a cunoscut o puternică dezvoltare, fondurile fixe productive crescînd de la 760 miliarde lei în 1970 la aproape 1100 miliarde lei în 1974.în acest cadru, s-a realizat și un vast program de construcții sociale și culturale. în cincinalul 1971—1975 vor fi date in funcțiune circa 515000 apartamente, aproape tot atît cît în cele două cincinale anterioare. Se construiesc cămine pentru tineret cu peste 180 000 locuri, creșe cu 64 000 locuri și cămine pentru copii tot cu 64 000 locuri. S-a dezvoltat baza materială a învățămîntului, s-au construit noi.cămine pentru stu- denți și elevi.Oricine privește viața și munca ce se desfășoară în țara noastră poate constata peste tot ritmul »viu al construcțiilor industriale, agrare și social-culturale. Orașele și satele sînt în plină transformare, capătă o înfățișare nouă, oamenii mun- 1 cii au condiții de locuit și de viață din ce în ce mai bune.Aplicîndu-se neabătut politica partidului de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — țelul suprem al partidului, esența însăși a societății noastre socialiste — în acest cincinal s-au înfăptuit cu succes obiectivele privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor largi populare. Ve

niturile generale ale populației, ca urmare a măririi retribuției și a creării de noi locuri de muncă, cresc cu circă 50 la sută, în urma generalizării ridicării retribuției tuturor categoriilor de oameni af muncii, veniturile reale vor crește cu 23 la sută, față de 20 la sută cît se prevedea în planul cincinal. Au crescut, de asemenea, veniturile reale ale țărănimii, care în 1975 vor fi cu 35 la sută mai mari ca în 1971. S-a asigurat majorarea aju- , torului pentru copii cu 47 la sută și a pensiilor cu circa 20 la sută. La veniturile directe ale oamenilor muncii, ale întregii populații trebuie adăugate cheltuielile sociale, care se ridică anual la circa 2 500 lei pe locuitor.Dezvoltarea producției materiale a a- sigurat creșterea cu peste 50 la sută a volumului produselor de consum puse la dispoziția populației. în același timp, prețurile bunurilor de consum au crescut in limita prevederilor planului — adică cu circa 2,2 la sută în decursul a 4 ani — ceea ce a asigurat ridicarea reală a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Cu atît mai mult se cuvine subliniat acest lucru cu cît, după cum se știe, în multe țări, inflația — creșterea prețurilor bunurilor de consum — a luat proporții uriașe.Putem afirma deci, cu îndreptățită mîndrie, că în acest cincinal dezvoltarea bazei tehnico-materiăle a societății, creșterea avuției naționale s-au resimțit cu putere în viața întregului nostru popor, 
a fiecărui cetățean al patriei noastre, de- monstrînd încă o dată faptul că Partidul Comunist Român nu are nimic mai presus decît fericirea și bunăstarea celor ce muncesc, a întregului popor. (Urale 
puternice ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul").Dragi tovarăși și prieteni,Nu putem să nu menționăm că și în anii trecuți s-au manifestat o serie de lipsuri, de greutăți în activitatea diferitelor sectoare. Trebuie însă subliniat că ceea ce a caracterizat munca tuturor oamenilor muncii, a partidului, a tuturor organelor de partid și de stat a fost faptul că s-au întreprins măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor, pentru buna organizare a întregii activități și asigurarea mersului tot mai ferm înainte, în toate sectoarele.După cum se știe, în acești ani s-a acționat cu fermitate în direcția perfecționării organizării și conducerii tuturor sectoarelor de activitate. O atenție deosebită s-a acordat creării organismelor colective de conducere din întreprinderi și instituții, pînă la ministere și guvern, în care oamenii muncii participă direct la adoptarea planurilor și hotărîrilor, precum și la stabilirea măsurilor de înfăptuire a acestora.S-au perfecționat sistemul legislativ, activitatea Marii Adunări Naționale și altor organisme de stat și economice, creîndu-se un cadru tot mai corespunzător d'ezyOltării democrației socialiste, participării conștiente a maselor lărgi populare, a întregului popor la făurirea propriului viitor, a viitorului său comunist.Iată de ce putem afirma cu deplin temei că angajamentele asumate de partidul, nostru, de Frontul Unității Socialiste au fost îndeplinite cu succes, că în toate domeniile am obținut realizări remarcabile, părcurgînd o nouă și importanță etapă pe calea progresului general al patriei noastre socialiste. (Urale puternice; 
se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").în toată-această perioadă, Partidul Comunist Român și-a înfăptuit cu cinste misiunea istorică în organizarea și conducerea întregii. noastre națiuni. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, oamenii muncii de toate naționalitățile, întregul popor au muncit cu abnegație, au înfăptuit neabătut politica partidului nostru, a Frontului Unității Socialiste. Aceasta a asigurat mărețele realizări obținute în toate domeniile de activitate pe calea dezvoltării noastre socialiste, a ridicării bunăstării întregului popor. (Ura
le puternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni,în acest an încheiem un cincinal și punem bazele altuia nou, ale cărui o- biective au fost hotărîte de Congresul al XI-lea. Se poate spune că cincinalul 
1976—1980 va fi hotărîtor pentru edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. De aceea, în centrul întregii noastre activități vă sta înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului. (Vii șl puternice aplauze).Forțele de producție vor cunoaște o puternică dezvoltare și modernizare ; se va asigura evoluția armonioasă a tuturor sectoarelor economico-sociale, precum și amplasarea mai rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării ; în 1980 toa

te județele urmează să realizeze o producție de minimum 10 miliarde lei. A- ceasta va constitui o etapă hotărîtoare în dezvoltarea societății noastre. Pe a- ceastă bază va avea loc perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, se vor produce schimbări structurale în compoziția societății, va crește puternic ponderea clasei muncitoare. Forța de muncă ocupată în industrie și celelalte sectoare neagricole va fi în 1980 de peste 70 la sută ; se va reduce concomitent forța de muncă ocupată în agricultură, pe baza mecanizării producției. Va avea loc o sporire numerică a intelectualității, precum și creșterea rolului ei în activitatea economico-socială. Se va accentua procesul de apropiere a condițiilor de' muncă și de viață, dintre munca fizicș și intelectuală, dintre oraș și sat. Vom parcurge deci pași importanți pe calea întăririi unității și omogenizării societății noastre socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite ; urale).în conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, vom continua cu fermitate dezvoltarea industriei noăstre Socialiste. Producția industrială va crește în următorii cinci ani într-un ritm de 9—10 la sută. Un accent puternic vom pune pe dezvoltarea industriei constructoare de mașini și a celei chimice, care vor crește cu 11,5—12,5 la sută, respectiv cu 10—12,5 la sută. Industria ușoară și alimentară se vor dezvolta, de asemenea, într-un ritm de circa 8,2 la sută.Un obiectiv central va fi ridicarea nivelului tehnic și al calității produselor industriale. Trebuie să acționăm pentru afirmarea' largă, în toate sectoarele, a cuceririlor revoluției tehnico-științifice. •Cincinalul viitor trebuie să devină cincinalul desfășurării ample a revoluției tehnico-științifice în întreaga noastră viață economică și socială.O atenție deosebită vom acorda creș- ' terii productivității muncii sociale, pe baza mecanizării și automatizării proceselor de producție, mai bunei organizări a muncii și producției, întăririi ordinii și disciplinei în activitatea fiecărei unități economico-sociale, ridicării calificării profesionale a oamenilor muncii. Se impun măsuri hotărîte pentru reducerea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de producție, pentru creșterea continuă a rentabilității și eficienței întregii activități economice. Trebuie să nu uităm nici un moment că sporirea avuției naționale, ridicarea bunăstării întregului popor depind nemijlocit de sporirea productivității muncii sociale, a rentabilității și eficienței economice a producției de bunuri materiale.Sînt necesare măsuri hotărîte pentru valorificarea în modul cel mai rațional și economicos a rezervelor de materii prime și a^surselor de energie, precum și pentru creșterea continuă a acestor rezerve. De asemenea, trebuie acționat cu hdtărîre pentru înfăptuirea unui regim sever de economii. în tqate.^ecjoarele de , activitate, pentru țjuna gbș^gdâr.ife a materiilor prime, a combustibililor, pentru reducerea continuă a consumului material și înlăturarea oricărei risipe. Pe a- ceastă bază se va putea asigura buna aprovizionare tehnico-materială în ve-« derea desfășurării ritmice a activității productive.în următorul cincinal industria româ- . nească trebuie, să se ridice la un nivel de activitate tot mai complexă, care să-i permită să satisfacă în cele mai bune condiții cerințele economiei naționale, ale consumului populației, cît și nevoile de export. în mod deosebit doresc să atrag atenția oamenilor muncii din in— dustria ușoară și alimentară, .precum și din industria locală, ministerelor și consiliilor populare, să depună eforturi sporite pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de consum ale oamenilor muncii, pentru ridicarea substanțială a calității produselor.Așa cum am arătat la Congres și la recenta consfătuire cu activul de bază din agricultură, în cincinalul viitor va trebui să realizăm o agricultură modernă, de mare productivitate și înalt randament. Avem tot ce ne trebuie pentru realizarea, unei producții de' cereale de circa 20 de milioane tone, pentru creșterea producției de plante tehnice, pentru obținerea .unei producții de cel puțin 1 milion tone zahăr și circa 540—570 mii tone ulei. De asemenea, dispunem de tot ce este necesar pentru asigurarea producției de legume, în cantități și sortimente care să satisfacă din plin cerințele populației. Va trebui să acționăm cu fermitate pentru înfăptuita prevederilor cu privire la dezvoltarea viticulturii și pomiculturii. Prevederile cincinalului în zootehnie asigură creșterea simțitoare a producției animaliere, satisfacerea în bune condiții a cerințelor de consum ale oamenilor muncii. " .înfăptuirea tuturor acestor obiective impune gospodărirea rațională a fondu

lui funciar, înfăptuirea neabătută a programului de irigații și îmbunătățiri funciare, punerea în valoare în fiecare unitate, în fiecare comună și sat a întregii suprafețe agricole, aplicarea neabătută a cuceririlor științei în acest domeniu. De asemenea, aceasta cere traducerea fermă în viață a programului de mecanizare și chimizare a lucrărilor agricole.Doresc să subliniez încă o dată că avem în agricultură un cadru organizatoric corespunzător, proprietatea de stat și cooperatistă îmbinîndu-se în mod armonios. în viitor se impune să acționăm cu toată hotărîrea pentru consolidarea și dezvoltarea întreprinderilor agricole de stat, pentru ca ele să devină model de organizare superioară a producției agricole. Trebuie să facem, de asemenea, totul pentru întărirea și consolidarea cooperativelor, agricole de producție, care, în condițiile țării noastre, pot asigura, în întreaga perioadă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, dezvoltarea cu succes a producției agricole. Să nu admitem sub nici un motiv măsuri, care ar putea știrbi proprietatea cooperatistă, care ar putea slăbi, într-o formă sau alta, cooperativele agricole de producție. Să îmbunătățim activitatea consiliilor intercooperatiste, care au un rol important .în dezvoltarea și specializarea producției, în organizarea de complexe agroindustriale, în dezvoltarea agriculturii cooperatiste. Stațiunile de mașini și tractoare trebuie să-și îndeplinească tot mai bine rolul în mecanizarea muncii in agricultura cooperatistă, să se integreze activ în procesul activității economice și de producție. Va trebui asigurată o cooperare mai largă între S.M.A. și cooperativele agricole de producție. Putem fi. convinși că acțio- nînd în aceste direcții vom asigura înfăptuirea cu succes a programului de creștere a producției agricole.Avem tot ce ne trebuie pentru a asigura cu succes atît înfăptuirea planului în industrie, cît și în agricultură — și sînt convins că oamenii muncii din industrie și agricultură vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile de onoare ! (Aplauze puternice ; urale 
prelungite).De asemenea, în cincinalul următor se vor dezvolta și moderniza căile de comunicație, urmărindu-se dotarea cu mijloace de transport de mare capacitate, folosirea lor cît mai eficienta, precum și optimizarea transporturilor. în a- celași timp, pe această cale, se va realiza o legătură mai strînsă între centrele urbane și localitățile rurale.în mod corespunzător, vom dezvolta industria materialelor de construcții, a- sigurînd condițiile, necesare înfăptuirii vastului program de investiții industriale, agricole și social-culturale.Congresul al XI-lea a indicat să se acționeze pentru folosirea cît mai judicioasă a venitului național’ atît pentru • fondul. de consum, cît. și„ pentru fondul de dezvoltare, în vederea asigurării creșterii avuției naționale și, pe această bază, a ridicării continue a bunăstării întregului popor.In următorul cincinal circa 33—34 la sută din venitul național va fi alqcat pentru dezvoltarea societății noastre socialiste. Pe această cale urmează să realizăm un volum de investiții de 920—960 miliarde lei, ceea ce va permite darea în producție a încă 2 700 capacități economice noi. Realizarea acestui mare volum de investiții va cere eforturi serioase. Se impune deci luarea tuturor măsurilor în vederea realizării la timp a proiectelor, pentru punerea la termen în funcțiune a tehnologiilor, pentru obținerea unei e- ficiențe maxime a fiecărui leu investit.Sînt necesare în continuare măsuri consecvente în vederea consolidării monedei naționale, a întregului nostru sistem financiar, pentru asigurarea unei circulații financiare sănătoase, creînd astfel condiții pentru trecerea, în perspectivă, la convertibilitatea monedei naționale în raport cu alte monede.Una din direcțiile importante ale muncii de viitor este înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea cu privire la organizarea, pe baze noi, revoluționare, a învățămîntului, la integrarea acestuia cu cercetarea și producția, la formarea cadrelor necesare diferitelor sectoare de activitate, la ridicarea continuă a nivelului de calificare și pregătire generală a oamenilor muncii.Sarcini deosebit de importante revin cercetării științifice, care trebuie să se desfășoare în strînsă legătură cu prevederile dezvoltării economico-sociale, aducînd un aport tot mai însemnat la progresul tuturor domeniilor de. activitate, la înflorirea întregii societăți pe baza celor mai noi cuceriri ale științei contemporane.Ne vom preocupa continuu de dezvoltarea activității educative, a artei și culturii, avînd permanent în vedere.ca oamenii muncii, constructori ai societății celei mai înaintate, să fie pătrunși de sentimentul datoriei față de patrie, față de cauza socialismului, să fie educați în spiritul apărării cuceririlor socialismului, a integrității și independenței țării, în spiritul principiilor echității și . eticii socialiste. în acest scop, întreaga activitate educativă, toate mijloacele de care dispune societatea noastră — literatura, ■ artele, radioteleviziunea, presa, toate formele activității cultural-educative de masă — trebuie să-și unească și să-și concentreze eforturile în direcția formării omului nou, a. conștiinței sale socialiste, a gîndirii noi, revoluționare, bazată pe teoria despre lume și viață a clasei muncitoare..In următorul cincinal, odată cu înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială, cu creșterea avuției naționale, se va asigura ridicarea nivelului de trai al întregului popor. Se vor construi peste 815 mii apartamente fizice, peste 200 mii locuri în cămine pentru tineret, se va dezvolta baza materială pentru în- vățămîntul de toate gradele, se vor construi noi spitale și unități sanitare, se va asigura construirea a 100 mii locuri în creșe și peste 130 000 în căminele pentru copii, se vor îmbunătăți condițiile de tratament și odihnă pentru toți oamenii muncii.Este necesar să se acorde mai multă atenție dezvoltării minunatelor tradiții ale arhitecturii românești, îmbinîndu-le armonios cu stilul nou, modern, caracteristic epocii socialiste, împletind în mod corespunzător frumosul cu utilul, să se asigure un aspect civilizat tuturor orașelor și comunelor patriei, păstrînd 1 în același timp, cu grijă, specificul fiecărei 

localități. Și, ca să mă refer la București, doresc să subliniez din nou că este necesar să construim în așa fel încît să păstrăm specificul Capitalei noastre. Să facem o Capitală modernă, dar să păstrăm ceea ce au construit strămoșii noștri ! (Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu și poporul")După cum vedeți, tovarăși, în această adunare m-am referit numai la ceea ce trebuie făcut; nu am făcut critici în .legătură cu unele neajunsuri, deși aveam multe de făcut ; dar, fiind în ajunul alegerilor, am crezut că este mai bine să discutăm ce trebuie să facem. (Animație; 
aplauze ; se scandează „Ceaușescu și po
porul").în următorul cincinal, veniturile totale reale ale populației vor crește cu peste 35 la sută, retribuția directă a oame- ■ nilor muncii sporind cu circă 18—20 la sută. Majorarea pensiilor, a ajutoarelor pentru copii, împreună cu toate celelalte cheltuieli consacrate satisfacerii unor cerințe generale ale maselor, vor duce la creșterea fondurilor sociale pe o persoană la circa 3 500 lei în 1980. Se vor a- sigura îmbunătățirea aprovizionării maselor populare, dezvoltarea și diversificarea serviciilor. Volumul mărfurilor de consum destinate populației va crește cu peste 40 la sută. în următorul cincinal vom realiza hotărîrile Congresului de a reduce săptămîna de lucru la 44—42 de ore, în condițiile menținerii retribuției stabilite.în perioada cincinalului 1'976—1980 fi înfăptuită prima etapă a „Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale", ur- mărindu-se dezvoltarea armonioasă a tuturor orașelor și comunelor ca centre economice puternice, bine dotate dinpunct de vedere edilitar, sanitar, comercial și cultural, asigurarea pe această cale a unor condiții de viață tot mai civilizate pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, ștergerea treptată . a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat. Așa cum s-a stabilit la Congres, în următorii cinci ani, cel puțin 100 de comune vor fi transformate în centre urbane, devenind orașe agricole sau a- groindustriale.Realizarea tuturor acestor prevederi va asigura dezvoltarea impetuoasă a industriei și agriculturii, va transforma în. mod radical viața satelor și orașelor patriei, întreaga noastră țară va căpăta! o înfățișare tot mai modernă și înfloritoare, demnă de epoca pe care o trăim, vor fi ridicate pe o treaptă superioară bunăstarea și gradul de civilizație al națiunii noastre. (Urale ; aplauze puternice, 
prelungite).Toate acestea evidențiază preocuparea constantă, și în următorul cincinal, a partidului și statului de a face totul ca, pe măsura creșterii avuției naționale, să se ridice bunăstarea materială și spirituală a întregului popor, viața fiecărui cetățean să fie tot mai bună, viața îptfegtiIUi 'popor‘Șă fie' tot "mai demită și mat' fericită. (Urâie puternice ; se scan
dează: * JjCeaușcStu—■ P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni,Realizarea mărețelor obiective ale următorului cincinal impune să facem totul pentru întărirea și creșterea rolului partidului, ca forță politică conducătoare a întregii noastre societăți, pentru unirea, în cadrul Frontului Unității Socialiste, a tuturor forțelor națiunii noastre,,în vederea înfăptuirii neabătute a programului elaborat de partid.Este necesar, de asemenea, să acționăm consecvent pentru îmbunătățirea activității statului, a organelor sale, pentru desfășurarea, pe baza planului național unic, a întregii activități economico-sociale, Trebuie să facem totul ca statul nostru socialist să-și poată îndeplini în cît mai bune condiții rolul ce-i revine în conducerea unitară a întregii opere de edificare a noii orînduiri.Vom acorda toată atenția întăririi capacității- de apărare a patriei. Ne vom îngriji de dezvoltarea armatei, de dotarea ei cu mijloacele necesare pentru a-și putea îndeplini în orice moment datoria de a apăra cuceririle revoluționare ale poporului, viața și munca sa liberă, pașnică. Totodată, vom veghea ca armata noastră să dezvolte colaborarea cu armatele țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, cu armatele celorlalte țări socialiste, cu armatele altor state prietene, în lupta împotriva orică- .rei agresiuni, pentru pacea și independența popoarelor. (Aplauze puternice j 
urale).Vom acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea continuă a activității organelor Ministerului de Interne în vederea garantării liniștii publice, avutului obștesc, al fiecărui cetățean, ordinii și legalității societății noastre socialiste. Ne vom îngriji neabătut de perfecționarea activității organelor judecătorești și de procuratură, de creșterea rolului cpnsiliilor de judecată muncitorești, obștești, de participarea maselor largi populare la lupta împotriva oricăror manifestări dăunătoare construcției socialiste. Pornim de la faptul că dezvoltarea și apărarea proprietății obștești, precum și desfășurarea întregii vieți sociale pe baza normelor de etică și echitate socialistă constituie o o- bligație a fiecărui cetățean, pot fi realizate numai cu participarea activă a maselor largi populare.Toate organizațiile obștești,’ componente ale Frontului Unității Socialiste, au datoria să acționeze ferm pentru organizarea diferitelor categorii sociale de oameni ai muncii din țara noastră, pentru unirea lor sub conducerea partidului, în vederea înfăptuirii mărețului Program adoptat de Congresul al XI-lea.Vom acționa cu toată consecvența pentru dezvoltarea cadrului organizatoric corespunzător participării active a maselor largi populare din toate sectoarele — de la întreprindere pînă la conducerea centrală a statului — la elaborarea hotă- ■ rîrilor, a politicii interne și externe, pornind de la faptul că făurirea ’societății socialiste nu poate fi decît opera maselor largi populare înseși și nu se poate realiza decît cu participarea conștientă a tuturor oamenilor muncii, sub conducerea partidului nostru comunist. (Aplau
ze puternice ; urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").Așa cum am subliniat și la Congres, .vom acorda o. atenție deosebită creării celor mai bune condiții pentru participarea activă și efectivă a femeilor la in-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cuvin tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a Il-â) treaga viață economico-socială, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Va spori tot mai mult rolul femeilor în viața societății noastre,. în creșterea și educarea tinerei generații, în menținerea sănătății și tinereții întregii noastre națiuni. Aș dori să folosesc acest prilej, ținînd seama că ne aflăm în Anul internațional al femeilor și, totqdată, în ajunul zilei de' 8 Martie — Ziua internațională a Femeii — pentru a adresa tuturor femeilor din România cele mai calde felicitări, urarea de noi și noi succese în muncă, multă fericire în viață 1 (A- 
plauze puternice ; urale).De la această mare adunare populară doresc, de asemenea, să mă adresez tineretului, care participă activ la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre și căruia îi sînt deschise cele mai luminoase perspective de afirmare în muncă și viață. Cincinalul viitor pune în fața tinerei generații sarcini mărețe. Revoluția tehnico- științifică impune însușirea temeinică a celor mai noi cuceriri ale cunoașterii u- mane, așezarea la baza întregii activități sociale a concepției revoluționare despre lume — materialismul dialectic și istoric. Nu uitați nici un moment, dragi prieteni tineri, că tot ceea ce înfăptuim astăzi este menit să vă asigure Vouă, mîine, condiții de muncă și de viață tot mai bune, să asigure o viață tot mai luminoasă generațiilor viitoare, să asigure viitorul fericit al poporului nostru. Faceți totul pentru a fi demni de înaintașii voștri, pentru a duce cu cinste mai departe făclia civilizației, pe aceste meleaguri, pentru a dezvolta și mai mult, în condițiile noi de astăzi, bogatele tradiții revoluționare ale poporului nostru ! Faceți-vă neabătut datoria față de patrie, față de partid, față de popor, față de cauza socialismului și comunismului în România, față de cauza colaborării cu toate popoarele, față de idealul instaurării, păcii în lume! (Aplauze puternice; 
urale; se scandează: „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).întreaga activitate economico-socială și politică a partidului și statului va fi îndreptată spre dezvoltarea și afirmarea tot mai puternică a rolului națiunii socialiste — factor primordial în înfăptuirea Programului partidului. Vom veghea neabătut la înfăptuirea politicii naționale, marxist-leniniste, a partidului nostru, de deplină egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Pornim în mod constant de la realitatea conviețuirii în diferite regiuni ale țării a populației românești, maghiare, germane, sîrbe și de alte naționalități. împreună am răsturnat dominația burghezo-moșierească, împreună am realizat toate mărețele cuceriri în construcția orînduirii noi, socialiste, și numai împreună, și în deplină unitate, vom asigura înfăptuirea programului elaborat de partid, ridicarea patriei noas- țre comune spre noi culmi de viață demnă, liberă, independentă. (Urale puterni
ce, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul!“).Mărețul program pe care îl vom înfăptui în perioada următoare cere o activitate intensă, multilaterală, din partea întregului popor, ridicarea nivelului calitativ al muncii în toate domeniile, fundamentarea pe baza cuceririlor cunoașterii moderne a întregii opere de edificare a socialismului. Totodată, progresul neîntrerupt al societății noastre impune întronarea în întreaga viață socială a unui puternic spirit revoluționar, a exigenței și combativității comuniste, a dinamismului și concepției creatoare, novatoare a partidului nostru. Trebuie să înțelegem că socialismul presupune, odată cu dezvoltarea puternică a forțelor de producție, cu afirmarea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice în producția materială și în viața socială, cu înfăptuirea unei conduceri științifice a societății, cu dezvoltarea democrației socialiste, crearea unor raporturi noi între oameni, de solidaritate și ajutor reciproc, dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, creșterea responsabilității fiecărui cetățean față de interesele generale ale colectivității, ale patriei, aplicarea fermă și consecventă în viață a eticii și echității socialiste. Bunăstarea și fericirea fiecărui cetățean nu pot fi realizate decît împreună și în contextul făuririi bunăstării și fericirii întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice; 

urale ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R"). Socialismul presupune crearea unui om nou, înaintat, cu o înaltă conștiință umanistă, cu o gîndire cutezătoare, revoluționară, capabil să înțeleagă legile dezvoltării sociale, comandamentele istoriei, să acționeze în spiritul ce* rințelor obiective ale progresului, pentru înfăptuirea mărețelor idealuri- ale comunismului. Victoria socialismului nu înseamnă încheierea procesului revoluționar, dimpotrivă, activitatea de transformare revoluționară a • societății se ridică pe o treaptă nouă, superioară. Trecerea la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune amplificarea procesului revoluționar, care trebuie să cuprindă toate laturile vieții econo- mico-sociale. Aceasta impune o luptă hotărîtă împotriva vechiului, a concepțiilor și mentalității burgheze retrograde, promovarea cu curaj a noului, afirmarea spiritului revoluționar, materialist-dialectic în întreaga viață socială. (Vii a- 
plauze ; urale).Iată, tovarăși, în ce direcții, vor acționa partidul și Frontul Unității Socialiste, iată, în ce direcții vor acționa can- didații de astăzi, deputății de mîine în Marea Adunare Națională și consiliile populare. Obiectivul lor central vă fi înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea, asigurarea edificării ■societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă spre comunism 
a României. (Urale puternice, prelun
gite).Votul pe care îl veți da, dragi tovarăși și prieteni, candidaților Frontului Unității Socialiste, va fi votul pentru bunăstarea și înflorirea patriei, pentru dez- t voltarea liberă și independentă a României socialiste. Fiecare cetățean va vota pentru o viață proprie tot mai îmbelșugată, tot mai fericită, pentru bunăstarea și fericirea generală a întregului popor. 
(Aplauze puternice ; urale ; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul").Votul dat la 9 martie candidaților Frontului Unității Socialiste trebuie să 

fie un angajament solemn al fiecărui cetățean de a-și îndeplini cu cinste îndatoririle ce-i revin, indiferent de locul său de muncă, de a acționa, în strînsă unitate cu toți oamenii muncii, sub conducerea partidului, pentru propășirea națiunii noastre socialiste. (Aplauze pre
lungite ; urale ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni,Evenimentele internaționale au demonstrat și demonstrează justețea politicii externe a partidului și statului nostru. Și în acest domeniu, angajamentul luat acum 5 ani a fost .îndeplinit cu succes. S-au dezvoltat larg relațiile internaționale ale României, țara noastră întreținînd în prezent raporturi diplomatice cu 120 de state și de colaborare economică cu peste 130 de țări. Niciodată România nu a-avut atîția prieteni, pe toate meridianele globului, ca astăzi. Politica României de prietenie și solidaritate cu țările socialiste, de colaborare multilaterală cu țările în cură de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, se bucură de o înaltă apreciere și stimă pe arena mondială. (Aplauze puternice; se scandea
ză : „Ceaușescu — România").

La baza activității internaționale viitoare a României vor sta aprecierile și directivele stabilite de Congresul al XI- lea al partidului. Evenimentele din ultimele luni demonstrează cu putere justețea acestor aprecieri și orientări. în lume sînt în curs mari schimbări și transformări în raportul de forțe. S-a amplificat voința popoarelor de a fi deplin stăpîne pe soarta lor, pe bogățiile lor naționale, de a folosi aceste bogății în conformitate cu interesele proprii. Totodată, a crescut hotărîrea lor de a acționa pentru instaurarea unor relații internaționale noi, bazate pe egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne, pentru crearea unei ordini economice și politice mondiale noi, a unei lumi mal bune și mai drepte pe planeta noastră.în conformitate cu linia generală stabilită de Congresul al XI-lea al partidului, vom acționa' ferm și consecvent pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, considerînd că aceasta corespunde pe deplin intereselor fiecărei țări socialiste, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. (Aplauze puter
nice; urale; se scandează: „Ceaușescu — 
România").Vom milita pentru dezvoltarea relațiilor economice în cadrul C.A.E.R., in scopul apropierii nivelurilor de dezvoltare ale țărilor membre, pentru progresul fiecărei economii naționale. Vom dezvolta neabătut colaborarea economică și tehnico-științifică cu toate țările socialiste. Sîntem ferm hotărîți să extindem și în continuare relațiile de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, în scopul propășirii economico-sociale a fiecărei țări, al întăririi solidarității în lupta comună împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru raporturi noi, de egalitate, între toate popoarele. (Aplauze puternice). în același timp, vom acționa pentru extinderea colaborării cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. în întreaga noastră activitate pornim de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, de la imperativul dezvoltării largi a relațiilor dintre toate sțatele în scopul accelerării progresului econqmic și social al fiecăruia. Considerăm necesar să se asigure, în primul rînd, dezvoltarea mai accelerată a țărilor rămase în urmă, lichidarea subdezvoltării, întronarea unor raporturi internaționale noi, echitabile, 

care să creeze condiții ca toate popoarele să beneficieze larg, în deplină egalitate, de . cuceririle civilizației moderne.Vom acorda o atenție deosebită extinderii, sub diferite forme, a cooperării în producție cu alte țări — ca formă superioară a relațiilor economice internaționale.La baza întregii noastre activități internaționale vom așeza neclintit principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nere- curgerii la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile interstatale, ale respectării dreptului fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și organiza viața potrivit voinței și aspirațiilor proprii de bunăstare, independență și libertate.Dragi tovarăși și prieteni,Ca țară europeană, sîntem preocupați permanent de realizarea unor relații noi între statele continentului nostru, care să deschidă perspectiva unei păci trainice în Europa și în întreaga lume. Nu putem face abstracție de faptul că în Europa au avut Ioc cele două războaie mondiale din acest secol, iar în mo

mentul de față aici, pe apest continent, sînt concentrate cele mai puternice forțe militare și mai mari arsenale de armament, inclusiv de armament nuclear, din cîte a cunoscut vreodată istoria. Iată de ce considerăm că se impun cele mai hotărîte acțiuni, din partea tuturor statelor, a tuturor •guvernelor, a tuturor popoarelor continentului, pentru înfăptuirea unei securități reale în Europa, pentru . crearea unei atmosfere politice care să ducă la înlăturarea pericolului unui nou război, să asigure pacea pe continent și în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").Salutăm cu „satisfacție progresele înregistrate la Conferința pentru securitate europeană și 'ne exprimăm speranța că se va ajunge în cel mai scurt timp la elaborarea unor documente clare, care să constituie o bază trainică, sigură, pentru conviețuirea pașnică viitoare a tuturor popoarelor europene, care să deschidă o eră nouă a colaborării pe ■ continentul nostru și pe plan mondial. Dorim ca în cel mai scurt timp să se poată ține faza a treia, la nivel înalt, • care să marcheze încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței peiitru securitate europeană, creînd cadrul propice pentru înfăptuirea reală a noilor, relații între statele continentului. O asemenea evoluție corespunde pe deplin intereselor tuturor națiunilor europene, întregii lumi și de aceea sîntem ferm hotărîți1' să facem totul pentru a contribui la realizarea acestui deziderat vital al popoarelor, pentru pacea și colaborarea între toate națiunile europene. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.").Trăind în Balcani, nu se poate să nu fim îngrijorați de situația creată în Cipru. Agravarea situației din Cipru și încordarea relațiilor dintre Turcia și Grecia au devenit de pe acum o problemă internațională. Această situație afectează în primul rînd țările balcanice, România fiind foarte îngrijorată de urmările a- cestei încordări. în această situație, cînd sînt în joc și interesele altor popoare, pacea în Balcani, nu se mai poate vorbi de probleme bilaterale, țara noastră , nu poate rămîne indiferentă. Atunci cînd incendiul este la vecini, nimeni nu poate sta nepăsător și să aștepte ca focul să cuprindă și. pe alții. Dorim să se ajungă la o soluție politică, menită să deschidă calea unei conviețuiri pașnice între populația greacă și turcă din Cipru, în cadrul

unui stat independent și neutru. Fără nici o îndoială că tratativele directe între cei interesați, inclusiv între Turcia și Grecia, sînt în primul rînd de dorit. Considerăm că este în interesul tuturor popoarelor din Balcani, din întreaga zonă mediteraneană, să se întreprindă tot ce este necesar pentru a se ajunge . cît mai rapid la soluționarea acestei probleme. Este cauza vitală a tuturor popoarelor din Balcani să găsească drumul spre o colaborare activă, în toate domeniile de activitate, în vederea instaurării unei păci trainice în această regiune, care să dea fiecărui popor posibilitatea să-și poată concentra energiile și resursele în direcția dezvoltării sale econo- mico-sociale. Sîntem gata să luăm parte activă la orice acțiune îndreptată spre soluționarea problemelor din Cipru, spre înfăptuirea unor relații noi, de colaborare și bună vecinătate în Balcani, de pace între toate popoarele acestei zone. 
(Aplauze puternice).Fără îndoială, ne preocupă în . mod deosebit perpetuarea stării de încordare în Orientul Mijlociu. Doresc să afirm și cu acest prilej poziția noastră privind . necesitatea găsirii unei soluții politice, care să ducă la instaurarea unei păci trainice și juste în această zonă. Ne pronunțăm cu hotărîre pentru retragerea

li Si n i

Israelului din teritoriile ocupate, pentru soluționarea problemei poporului palesti- nean în conformitate cu năzuințele sale, inclusiv cu aceea de formare a unui stat palestinean liber și independent. Considerăm că reluarea tratativelor de la Geneva, cu participarea și a altor stațe interesate, este de natură să grăbească realizarea unei înțelegeri care' să asigure fiecărui stat integritatea și suveranitatea, să instaureze o pace trainică, îndelungată în această zonă.în mod constant ne pronunțăm împotriva oricăror intervenții în Vietnam, în Cambodgia. Dorim ca popoarele din Indochina să fie lăsate să-și rezolve problemele fără nici un amestec din afară.Mai- mult ca oricînd, realizarea colaborării trainice între popoare impune renunțarea cu desăvîrșire la orice politică de forță, de amestec în treburile altor state. Nici o problemă nu se mai poate soluționa astăzi cu . ajutorul forței, prin amenințări cu recurgerea la forță. Este necesar ca toate guvernele și popoarele să înțeleagă că libertatea și fericirea fiecăruia depind de respectarea libertății, independenței și fericirii celorlalți. Numai acționînd împreună, în spirit de e- galitate și respect reciproc, statele, popoarele pot găsi căile pentru soluționarea problemelor complexe care frămîntă astăzi omenirea.Considerăm că țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate au un rol tot mai important în lumea de azi și, de aceea, ele trebuie să-și întărească solidaritatea, să participe tot mai activ Ia soluționarea problemelor internaționale. Este necesar ca opinia publică să acționeze cu fermitate în sprijinul .popoarelor slab dezvoltate, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru soluționarea problemelar materiilor prime și energiei pe baza egalității și echității, excluzînd din relațiile internaționale vechile stări de lucruri, inegalitatea și asuprirea. în cadrul noii ordini economice internaționale trebuie să se asigure raporturi juste între prețurile materiilor prime, produselor industriale și produselor agricole, să se creeze condiții pentru dezvoltarea neîngrădită a tuturor națiunilor lumii și, în primul rînd, pentru lichidarea subdezvoltării.Așa cum am subliniat și la Congresul al XI-lea al partidului, precum și la recenta Consfătuire cu activul de partid și* de stat din domeniul comerțului exterior și al cooperării economice internaționale, la soluționarea problemelor complexe 

care preocupă astăzi omenirea trebuie să participe activ toate statele, în condiții de deplină egalitate. Este tot mai evident că depășirea actualei crize economice nu se poate realiza pe baza vechilor norme și principii care au guvernat raporturile dintre state și au dus la împărțirea lumii în asupriți și asupritori, în săraci și bo- gați. Este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru așezarea relațiilor internaționale pe baze noi, .renunțîndu-se la încercarea de a impune perpetuarea, sub diferite forme, a vechilor edneepții privind relațiile dintre state și națiuni. Trebuie pornit de la necesitatea dezbaterii problemelor care confruntă astăzi o- menirea cu toate statele interesate ; numai astfel se poate ajunge la concluzii juste care să corespundă intereselor fiecărei națiuni, se pot promova principii democratice în soluționarea problemelor, se pot instaura raporturi noi între state.Mai mult ca oricînd se impune creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea problemelor complexe, în asigurarea, colaborării și păcii în lume. România este ferm hotărîtă să-și aducă și în viitor contribuția activă Ia îmbunătățirea și întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, al celorlalte organisme internaționale, să participe direct 

și efectiv la soluționarea tuturor problemelor care fac obiectul activității acestora, considerînd că aceasta constituie o obligație față de poporul nostru, față de toate popoarele care doresc pacea și colaborarea.Vom face totul pentru a dezvolta colaborarea ' și prietenia cu toate statele lumii. (Urale puternice, prelun
gite ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu—România").Dorim ca, și la această mare adunare populară, să afirmăm voința noastră neclintită de a dezvolta colaborarea cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele progresiste de guvernămînt, cu toate partidele și forțele democratice de pretutindeni, în lupta comună împotriva politicii de forță și dictat, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru o pace trainică pe planeta noastră, pentru progresul și bunăstarea tuturor națiunilor. 
(Aplauze puternice, urale).în aces't-spirit, adresăm tuturor cetățenilor pațriei noastre chemarea de a sublinia prin votul dat candidaților Frontului Unității Socialiste hotărîrea neclintită a întregului nostru popor de a înfăptui neabătut politica externă elaborată de Congresul al XI-lea al partidului, de a promova neabătut prietenia' și pacea internațională’. (Aplauze, puternice ; urale; 
se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").Votul de la 9 martie să fie votul dat întăririi colaborării cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru pace și colaborare în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale).Dragi tovarăși și prieteni,Mărețul Program elaborat de partidul nostru în vederea făuririi. societății- socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism poate fi realizat numai prin munca unită, plină de abnegație și hotărîre a întregului nostru popor.,Așa cum am avut prilejul să subliniez la încheierea lucrărilor Congresului, al XI-lea al partidului, doresc să spun și acum deschis că pornim la realizarea a- cestui Program nu ca la o excursie, ci la o muncă hotărîtă ; avem de străbătut un drum de muncă și luptă și, în această ascensiune va mai trebui să învingem încă multe greutăți, să trecem multe obsta

cole. Este adevărat, am construit „Trans- făgărășanul", dar mai sînt încă multe piscuri de străbătut — și trebuie să pornim hotărîți la acest drum ! (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").Este adevărat, Programul partidului ne luminează calea ; avem o călăuză sigură, experimentată — Partidul Comunist Român. Dar nu trebuie să uităm că trebuie să desfășurăm o intensă muncă organizatorică pentru ca, în frunte cu comuniștii, călăuziți de Programul partidului, să înfăptuim cea mai înaintată societate pe pămîntul României, visul de aur — comunismul ! (Aplauze puternice, 
urale; se scandează: „Ceaușescu— 
P.C.R").Sîntem ferm convinși că oamenii muncii, întregul popor, în frunte cu comuniștii, vor face totul și vor ști să învingă toate greutățile, că nimic nu va abate poporul român de pe calea socialismului și comunismului, a înaintării ferme a națiunii noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație ! (Aplauze ; 
urale; se scandează: „Ceaușescu și poporul"). Vă chem, dragi cetățeni ai patriei noastre socialiste, la muncă hotărîtă pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a mărețului program cu care Frontul Unității Socialiste se. prezintă în alegerile de la 9 martie. Stă pe deplin în puterea noastră, a tuturor, a poporului român, ca, sub conducerea partidului, să obținem victorii țot mai mărețe pe acest drum, să asigurăm întregii națiuni tot mai multe satisfacții și bucurii. (Urale puternice).Mă adresez, de asemenea, depuțaților ce vor fi aleși la 9 martie, chemîndu-i să desfășoare o Intensă activitate în slujba înfăptuirii mărețelor obiective ale dezvoltării socialiste și comuniste a pa- . triei, să-și întărească permanent legătura cu masele largi populare, să acționeze în mijlocul acestora, să militeze pentru unirea eforturilor lor în vederea realizării Programului adoptat de Congresul- al XI-lea. Lor le revine îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la perfecționarea continuă a activității Marii Adunări Naționale, a consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, la îmbunătățirea muncii tuturor organelor puterii de stat, la ridicarea pe o treaptă superioară a organizării și conducerii vieții sociale, atît pe plan central cît și local, la transpunerea în condiții exemplare în viață a politicii partidului de dezvoltare economico-socială a țăpii, de ridicare a civilizației și bunăstării întregului popor.Avem în față un program măreț ! înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea va deschide întregii țări noi și largi orizonturi de progres în toate domeniile de activitate. La capătul noului cincinal, în 1980, patria noastră socialistă va căpăta o nouă înfățișare, va fi, prin munca eroică a întregului popor, mai mîndră și mai strălucitoare, oferind cetățenilor ei condiții de viață tot mai minunate. Peste cinci ani,. România socialistă își va spori, și mai mult prestigiul în lume, ocupîndu-și cu cinste locul ce 1 se cuvine în rîndul țărilor socialiste, în marea familie a națiunilor lumii. (Urale pu

ternice, prelungite; se scandează t 
„Ceaușescu — România").Prin votul de Ia 9 martie întregul nostru popor va demonstra adeziunea deplină la Programul Partidului Comunist Român — programul poporului însuși — la Directivele dezvoltării economico-sociale a României, va proba că aceste documente. istorice fac parte integrantă din existența noastră de fiecare zi, călăuzesc pe fiecare cetățean în viață și muncă, călăuzesc întreaga noastră națiune spre un viitor liber și fericit. (Urale puterni
ce; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R."). în ce mă privește, doresc să declar din nou și la această mare adunare populară, în fața întregului partid și popor, în deplină conștiință de răspunderile pe care mi le-au încredințat partidul și poporul, că voi îndeplini cu cinste toate aceste îndatoriri ce-mi revin.Voi face totul pentru a asigura creșterea rolului partidului, a unității sale de monolit. Voi face totul în vederea unirii tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, sub gloriosul steag triumfător al partidului.Voi servi, dragi prieteni și tovarăși, fără preget cauza socialismului și comunismului în România și în lume !Voi milita neabătut pentru colaborare și pentru pace în lume ! Nu voi face nimic care să dăuneze poporului nostru, și voi face totul ca să împiedic pe oricine să dăuneze Intereselor poporului nostru ! Voi servi numai și numai poporul, partidul, socialismul și comunismul ! (Aplauze puternice, prelungite; 

urale. Se scandează îndelung : „Ceaușescu 
și poporul" ; „Ceaușescu — P.C.R/*).Cu acest angajament, doresc să-mi exprim, în încheiere, convingerea Că toți cetățenii României socialiste, fără deosebire de naționalitate, vor face totul, fiecare la locul său de muncă, pentru înfăptuirea mărețului program adoptat de Congresul al XI-lea, de dezvoltare a patriei, șl că, prin votul de la 9 martie, ei se vor angaja să muncească cu și mal multă abnegație, sub conducerea partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înaintarea hotărîtă a națiunii noastre pe ca
lea comunismului. (Urale puternice ; se 
ovaționează îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R").Cu această încredere șl convingere, doresc să urez celor prezenți, tuturor cetățenilor Capitalei, întregului nostru popor, noi și noi succese, multă sănătate, bunăstare și multă fericire ! (Aplauze pu
ternice; urale; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului nostru pe calea socialismului și comunismu
lui ! (Aplauze prelungite, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").Trăiască Republica Socialistă România, eroicul nostru popor constructor al socialismului ; îi urăm multă, multă bunăstare, fericire și viață veșnică ! (A- 
plauze îndelungate, urale ; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul").Trăiască pacea și colaborarea internațională ! (Aplauze puternice; urale; 
se scandează îndelung: „Ceaușescu— 
P.C.R." ; „Ceaușescu și poporul". Ceî 
prezenți Ia marea adunare populară ova
ționează cu entuziasm, minute în șir, 
pentru Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele ' Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, s-a in- tilnit joi, după-amiază, cu oamenii muncii in cadrul unei mari adunări populare, cetățenești, organizate in Capitală, în pragul alegerilor de la 9 martie, eveniment de seamă în Viață națiunii noastre socialiste.Această vibrantă manifestare a Încununat adunările, cetățenești desfășurate pe tot cuprinsul patriei, întreaga campanie electorală de pină acum — perioadă de intensă activitate politică, de puternică afirmare 
a democrației noastre socialiste, a spiritului civic, de muncă harnică.. de eforturi tenace în realizarea planului anual, a cincinalului înainte de termen. în înfăptuirea mărețelor o- biective stabilite de Congresul al Xl-lea....Piața Republicii. Aici. în inima Capitalei, are Ioc impresionanta adunare populară cetățenească. La ea participă, practic, — prin intermediul transmisiei directe a posturilor noastre de radio și televiziune — întreaga țară.Imensa piață trăiește o atmosferă entuziastă, sărbătorească, de înălțător patriotism.Flamuri roșii și tricolore împodobesc edificiile Comitetului Central al partidului și Palatului Republicii. Ele încadrează portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu ăl națiunii noastre, care și-a închinat, cu devotament și nețărmurită dăruire comunistă, toată puterea de muncă, întreaga viață, partidului, patriei, poporului. Sint înscrise, pe > mari pancarte, urările : „Trăiască unitatea de nezdruncinat ă întregului nostru popor in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu", „Trăiască și inflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România". „Trăiască victoria în alegeri a Frontului Unității Socialiste".In Piața Republicii s-au adunat peste 200 000 de cetățeni. Sînț muncitori și intelectuali, militari și studenți, sînt reprezentanții oamenilor muncii care își aduc, cu abnegație și hărnicie, contribuția la progresul șl prosperitatea națiunii noastre socialiste. Ei poartă portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, steaguri roșii și tricolore, lozinci care exprimă gîndurile, sentimentele pe care Ie împărtășește, în aceste clipe deosebite, țara: „Trăiască Partidul Comunist Român în frdnte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu", „Trăiască poporul ronjân, făuritorul societății socialiste multilateral dezvoltate". „Vom vota cu hotărire pentru a țării înflorire". „Trăiască prietenia, colaborarea frățească și unitatea tuturor țărilor socialiste". „Trăiască unitatea mișcării comuniste șt, muncitorești internaționale, a tuturor forțelor socialiste, democratice și antiimperialiste", „Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace și colaborare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună".Este ora 15. Mulțimea aflată în piață întîmpină cu multă căldură, cu urale și ovații pe tovarășul Nicolae Cpâpșescu la, ibșir^ șâ rtR.ftftlcpjnul sediului partidului. " • .r T ,, Sint prezenti. la această însuflețită adunare, la această măre sărbătoare, tovarășul Manea Mănescu, tovarășa Elenă Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pătan. Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec. Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță. Vasile Patilineț, loan Ursu, precum și militant! din ilegalitate.ai partidului și ai mișcării muncitorești din țara noastră, membri și membri supîeanți ai C.C. al P.C.R.. membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membri ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, conducători de instituții centrale și Organizații obștești, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Vii și îndelungate aplauze răsună minute în șir pentru partid și secretarul său general. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu deputat în al țârii mare sfat". „Stima noastră și mipdria — Ceaușescu- România". Populația Capitalei dă glas simtămfntelor de fierbinte dragoste, de profundă prețuire și recunoștință pe care poporul nostru le nutrește față de secretarul general al partidului, de a cărui neqbosită activitate sint indisolubil legate Istoricele realizări dobîndite în construcția socialistă, In dezvoltarea rapidă ți multilaterală a patriei. Bucurește- nii își exprimă, totodată, bucuria, nețărmurita mindrie pentru faptul că primul cetățean al tării. învestit

este la alegerile de la 9 Marea Adunare Na-deschidere a adunării tovarășul Gheorghe
de partid și popor cu cele mai înalte funcții, de conducere șl răspundere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, candidatul lor martie pentru țională.Cuvintul de este rostit de Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București, al P.C.R., primarul general al Capitalei, care a spus:Cetățenii circumscripției electorale nr. 1 ,,23 August", oamenii muncii din Capitală au deosebita bucurie de a se intilni din nou. acum, in pragul alegerilor care vor avea loc in ziua de9 martie, cu secretarul generalal Partidului Comunist Român,președintele Republicii Socialiste România — tovarășul NicolaeCeaușescu, candidatul nostru, al Întregului popor român in marele șfat 
al tării,Doresc să mă folosesc și de acest prilei pentru a exprima. în numele tuturor locuitorilor Capitalei, mulțumirile noastre cordiale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru onoarea pe care ne-a făcut-o acceptind să candideze in circumscripția electorală numărul 1 „23 August" din municipiul București pentru alegerile de denutați în Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România.Participarea secretarului general al partidului la această mare adunare populară, la care iau parte, împreună cu cetățenii din circumscripția electorală „23 August", reprezentanți ai tuturor oamenilor muncii din Capitală^ conferă acestei întruniri populare o amplă semnificație, ea mareînd un moment deosebit în desfășurarea manifestărilor organizate tn intîmpinarea alegerilor de la 9 martie.Vă informăm, mult stimate tovarășe secretar general, că întreaga campanie electorală, desfășurată la scurt timp după Congresul al XI-!ea al partidului, s-a caracterizat prin- tr-o însuflețită atmosferă politică, generată de dezbaterea largă de către oamenii muncii a hotărlrilor istorice adoptate de congres. în aceiași timp, ea a prilejuit evocarea marilor bătălii duse; cu trei decenii in urmă, de masele populare, sub conducerea partidului, pentru instaurarea primului guvern democratic din istoria țării noastre, a prilejuit trecerea in revistă a, transformărilor revoluționare și a realizărilor obținute de poporul român in perioada ce a trecut de la acest eveniment in toate domeniile vieții sociale. ■>Pentru noi. locuitorii municipiului București, ca de altfel pentru întregul nostru popor, campania electorală a însemnat un prilej de activizare politică a tuturor cetățenilor, de mobilizare a lor la realizarea exemplară a sarcinilor economice, politice și sociale trasate de Congresul al Xl-lea al partidului, a angajamentului pe care ni l-am asumat.de a îndeplini actualul cincinal în patru ani și .jumătate.Conștient) că la 9 martie , sînt chemați să-și exercite dreptul fundamental înscria in Constituția țârii de a-Vi hotări a'tâșii îh'tot’ganeletot# terii de. staț., de jos și ptaft efts. ajș- gătbrii bucureștenl slut ferm fiotățiți să-și dea-votul candidaților Frontului Unității Socialiste, adevărații reprezentanți ai intereselor lor. ai voinței și aspirațiilor întregii noastre națiuni. Aceasta este chezășia sigură a înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului nostru, a Programului partidului, program cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă in actualele alegeri.Luînd cuvintul. directorul întreprinderii „23 August", Alexandru Roșu, a spus : Alegătorii din circumscripția electorală nr. 1 „23 August", oamenii muncii din Capitală avem marea bucurie șl deosebita satisfacție să rie întîlnfm in această grandioasă adunare populară cetățenească cu cel mai iubit si stimat fiu al poporului român, candidatul nostru în forul suprem al tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Retrăim incă viu Tn memorie momentul de debut al actualei campanii electorale clnd. într-o vibrantă adunare. cetățenii din circumscripția electorală nr. 1 București au propus candidatura tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, in alegerile de deputațl pentru Marea Adunare Națională. Entuziasmul cu care cetățenii din circumscripție noastră'au întimoinat și susținut propunerea Frontului Unității Socialiste constituie o expresie a dragostei fierbinți si înaltei prețuiri pe care întregul nostru ponor le poartă con-* ducătorului 'iubit al partidului si statului nostru ,Votăm, la 9 martie, sub semnul istoricului Program al partidului nostru de făurire a sdcietătii socialiste

multilateral dezvoltate șl Înaintare a României spre comunism. Aceasta face ca alegerile de la 9 martie să constituie un act de supremă manifestare a voinței maselor pentru o lungă și strălucită etapă a istoriei, românești. Fiecare dintre noi. toți oamenii muncii vom exprima, și cu acest prilei. adeziunea noastră unanimă la un măreț program, menit să ne călăuzească peste' decenii, departe în viitor. ’Așa cum ați constatat, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite făcute in circumscripția noastră, unitățile economice de ne teritoriul acesteia, ca și celelalte Întreprinderi din Capitală, se prezintă în actualele alegeri cu rezultate de prestigiu. înscrise la loc de cinste in 'marea întrecere socialistă p'entru realizarea actualului cincinal in patru ani șl jumătate, întreprinderile din sectorul 3. în care își desfășoară activitatea și Întreprinderea ,,23 August", au realizat' pînă în prezent o producție suplimentară de peste 5 miliarde lei, fată de prevederile olanului cincinal inițial. ceea ce ne dă garanția că la 30 iunie vom raporta îndeplinirea angajamentului asumat.Pe baza indicațiilor-dumneavoastră, tovarășe secretar general, circumscripția' noastră, asemenea întregii Capitale. a cunoscut in ultimii ani ample și Profunde, transformări înnoitoare. Numai în actualul cincinal au fost 1 construite si date in folosință oamenilor muncii în circumscripția noastră aproape 8 000 de apartamente. majoritatea . pe soseaua Panteli- mon. care a devenit un cartier modern. tn plină dezvoltare.Avem convingerea nestrămutată că . alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. conducătorul iubit al partidului și statului nostru. în forul suprem al țării — pentru care ne vom da cu mindrie și însuflețire votul — reprezintă Încă, o garanție că Programul partidului va fi cu fermitate tradus în viată., Vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprim, din toată inima, sentimen-
Relatarea întrunirii, cuvîntul participanfilor

tele noastre de înaltă prețuire și stimă .față de activitatea dumneavoastră prestigioasă și neobosită și să vă dorim multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe, cu aceeași hotărire si fermitate. pe drumul construirii socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii poporului.A vorbit apoi Pavel Stefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.Ca membru al Partidului Comunist Român încă din anii ilegalității — a spus vorbitorul — sînt mîndru, împreună cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii, de marile înfăptuiri obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, in cei treizeci de ani de la eliberare, de perspectivele strălucite ce prefigurează viitorul luminos al patriei noastre socialiste.Sindicatele — organizații;» aîe Frontului TJnltăț!

cincinal în patru ani și două luni, ceea ' ce va permite realizarea unei producții suplimentare de peste 5 miliarde lei.Marile sarcini trasate de Congresul al Xl-lea al partidului dimensionează lă cote și mai înalte preocupările și responsabilitățile femeilor, atît In cega ce privește participarea lor la viața economico-socială, cit și în ceea ce privește ridicarea nivelului lor tehnico-profesional. politic și de cultură genetală. Sintem hotărîte ca, prin munca noastră de fiecare zi in întreprinderi, în laboratoare, in școli, ca oameni ai muncii, sau acasă, ca mame și gospodine, să răspundem prin noi realizări încrederii pe care partidul și statul ne-o acordă prin politica fermă de creștere a rolului femeii In societate.j t Sindiqatple — organizații;» pompon» U Bentcu, jpolttica de . largă perspectiv ; nente aîe Frontului"unității''!lSo<Wai'»f'«'Vă’a'partidului, pentru viitorul mi- | liste — care reunesc în rindurlle lor nunat al țării, prefigurat cu strălu- ■ milioane de muncitori, tehnicieni, ' cire' în documentele Congresului al ingineri, oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. îsi exprimă si cu acest prilej hotărîrea fermă de a înfăptui neabă-• tut politica internă și externă a partidului. care corespunde pe deolin intereselor întregului nostru popor.Această grandioasă adunare populară cetățenească mă face să-mi a- mintesc de puternicele demonstrații muncitorești și bătăliile de clasă care au precedat instaurarea guvernului de la 5 martie 1945. de mărețele acțiuni politice prin care muncitorimea, tn alianță cu țărănimea, masele largi populare, sub conducerea Partidului Comunist Român, au infrînt împotrivirea reapțiunii. au luat cu asalt prefecturile și primăriile, au împărțit pămîntul. dîndu-1 celor ce l-au muncit și! l-au trudit.Partidul nostru a condus masele populare In lupta pentru transformările democratice, revoluționare ce au avut loc in tara noastră : a aplicat neabătut politica de industrializare socialistă, baza dezvoltării întregii economii, de transformare socialistă a agriculturii și de modernizare a a- destui sector, telul suprem al întregii sale po’Itlci. esența misiunii sale istorice • fifnd ridicarea continuă a nivelului. d« frai material’ și spiritual al Întregului ponor.Toate victoriile pe care le-am obținut sînt legate de . partidul comuniștilor. de omul care, de peste 40 de ani își dăruiește, cu înaltă pasiune și abnegație revoluționară. întreaga energie cauzei partidului, a clasei munritoare. intereselor supreme ale poporului — tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Milioanele de muncitori, întreaga națiune română îl consideră pe tovarășul Nicolae Ceaușescu candidatul lor în alegerile de la 9 martie. Alegerea sa în forul suprem al țării constituie pentru poporul român garanția sigură a Înfăptuirii cu succes a Programului partidului, a înaintării ferme a României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului.Clasa noastră muncitoare, toți membrii sindicatelor, votînd la 9 martie. își vor manifesta incă o dată unitatea de monolit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. voință lor nestrămutată de a acționa cu toată energia și devotamentul pentru Înfăptuirea istoricelor documente adoptate de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.în continuarea adunării a luat cu- vîntul Elena Nae, președinta comitetului sindicatului de la Fabrica de confecții și tricotaje București.Referindu-se la faptul că alegerile . sînt precedate d" sărbătorirea in întreaga lume a" Zilei internaționale a femeii, vorbitoarea a relevat că. împreună cu celelalte adinei prefaceri revoluționare, socialismul a adus și schimbarea radicală a situației femeii. Orînduirea noastră a creat astfel, pentru prima oară în istoria României, condițiile pentru realizarea complexă a personalității femeii, pentru integrarea ei, în deplină egalitate. în întreaga viață economică, politică și socială a țării. Este pentru mine un prilej fericit de a putea exprima, in numele tuturor femeilor din tara noastră. întreaga recu- ' noștință și mulțumiri fierbinți partidului. tovarășului' Nicolae Ceaușescu. pentru grija necontenită ce ne-o poartă, pentru atenția. încrederea și imnortanța socială ce ni se acordă..Colectivul întreprinderii de confecții șl tricoiaie București. în care lucrează peste 16 900 de femei, a avut cinstea de a raporta tovarășului Nicolae Ceausescu, cu prilejul recentei vizite făcute în întreprinderea noastră, ț îndeplinirea planului  '

Xl-lea, pentru viata noastră și a co- ' piilor noștri, mereu mai îmbelșugată și mai fericită, vom da cu toată încrederea, la 9 martie, votul nostru candidaților Frontului Unității Socialiste.Gîndul nostru se va îndrepta, și cu acest prilej,. pjin de recunoștință, spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care a initial și fundamentat a- ceste perspective luminoase, și căruia ii dorim din toată ființa noastră viată lungă și multă sănătate, spre binele și fericirea patriei, a întregului popor.Pentru cetățenii Capitalei; — a spus apoi Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic, constituie o cinste deosebită și o mindrie faptul că în Circumscrjpțiâ electorală nr. 1 pentru Marea Adunare Națională candidează cel mai iubit fiu al poporului nostru, care întruchipează în mod atît de armonios calitățile deosebite ale acestui popor și năzuințele Iui de libertate, de dreptate, de pace și progres, omul politic cutezător și înțelept, comunistul de omenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Votill unanim pe care cetățenii Circumscripției electorale nr. 1 il vor da la 9 martie va simboliza votul unanim al întregii țări, căci tovarășul Nicolae Ceaușescu este candidatul nostru, al tuturor, candidatul întregului popor.Pornind de la faptul că școala este factorul principal de educare șl formare a tinerei generații, studenții și cadrele didactice din? Invătămîntul superior din Capitală se angajează să nu pentru precupețească nici un efort a traduce în viată politica

partidului tn domeniul tnvățămîntu- lui, pentru a lega organic întregul invățămînt cu cercetarea și producția, pentru a contribui in viitorul cincinal la înfăptuirea pe scară largă a revoluției tehnico-științiflce in România, pentru a pregăti specialiști cu o înaltă calificare profesională, devotați trup și suflet cauzei partidului.Aniversind astăzi 30 de ani de la instaurarea primului guvern cu adevărat democratic din istoria României. sintem pe deplin îndreptățiți să privim cu mindrie marile înfăptuiri dobîndite în anii socialismului, îndeosebi în perioada ultimilor 10 ani, precum și perspectivele luminoase ce se deschid in fața României. Pentru cadrele didactice și studenții din Centrul universitar București, ca și pentru întregul nostru popor, votul pe care îl vom da din toată inima candidaților Frontului Unității. Socialiste va constitui o ma- . nifestare a adeziunii depline la politica internă și externă a. partidului și statului, a hotăririi noastre unanime de a munci cu întreaga ener-. gie și pricepere, cu entuziasm și devotament pentru înfăptuirea mărețu- . lui Program al Partidului Comunist Român de edificare a socialismului șl comunismului în patria noastră.tn pragul acestui eveniment cu . profunde semnificații politice — alegerile de la 9 martie — a spus Ni- colae Croitoru, secretar al C.C. al U.T.C.. întregul tineret al patriei, integrat in eforturile tuturor oamenilor muncii pentru traducerea în viată a istoricelor hotărîri ale celui de-al Xl-lea Congres al partidului. Iși exprimă voința nestrămutată de a vota candidațil Frontului Unității Socialiste.Participlnd cu profundă emoție Ia marea adunare populară cetățenească din capitala patriei noastre, folosim și acest prilei pentru a da glas recunoștinței ce o purtăm Partidului Comunist, inițiatorul și conducătorul luptei maselor populare pentru instaurarea. cu 30 de .ani in - urmă, a primului guvern revoluționar-demo- cratic din istoria României. Ca tineri
T

h

revoluționari, cinstind acest eveniment memorabil, ne reamintim cu mindrie că Uniunea Tineretului Comunist, în fruntea căreia se afla a- tunci tovarășul Nicolae Ceaușescu. a adus o contribuție deosebită la unirea eforturilor tineretului pentru învingerea . definitivă a fascismului, pentru cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare, pentru realizarea unor transformări democratice, revoluționare.Folosim acest prilej pentru a vă exprima, incă o dată, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda recunoștință a tinerei generații pentru minunatele condiții de muncă, de afirmare tot mai activă în viața so- cial-politică create prin grija partidului și poporului, a dumneavoastră personal, și vă asigurăm de hotărî- rea moastrăc'de a nu precupeți -nici j Un- t»ff>rt- pentru înfăptuireftoneabăto* ; tăf; a? grandiosului programr-.de--(făUT j rire- a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în spiritul indicațiilor dumneavoastră. Uniunea Tineretului Comunist va acționa, consecvent pentru educarea comunistă 
a tineretului, pentru aplicarea în munca și viața tuturor tinerilor a principiilor și normelor eticii și e- chității socialiste.La 9 martie, cu entuziasm dăruire patriotică, peste 4 milioane de' tineri vor da votul lor' primului candidat al Frontului Unității Socialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu, candidat a! tinerei generații, al întregului nostru popor, exemplu strălucit pentru munca și viata fiecărui tlnăr al patriei noastre. în numele tineretului, vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, tinerețe fără bă- trînețe, ani multi și multă sănătate, spre binele tinerei generații, al întregului nostru popor.Vă rog să-mi permiteți ca la această mare adunare populară, cetățenească din capitala patriei noastre — a spus Marcel Dobra, președintele C.A.P. Gîrbovi — să aduc cuvîntul țărănimii cooperatiste din județul Ilfov și să exprim sentimentele noastre de mindrie. și înaltă răspundere cetățenească față de alegerile de la 9 martie. Sintem pe deolin conștient! de însemnătatea istorică a acestui eveniment, ințelegtnd că prin votul ce îl »vom da candidaților Frontului Unității Socialiste ne vom manifesta hotărîrea noastră fermă de a înfăptui neabătut sarcinile ce ne revin din adoptate de al Xl-lea al partidului; evenimentele din primâ- documentele istorice CongresulEvocînd

vara anului 1945, de Ia care aniversăm chiar astăzi împlinirea a trei decenii, ne dăm seama ce au însemnat pentru noi marile bătălii de clasă inițiate și conduse de partid pentru instaurarea la cîrma țării a unui guvern cu adevărat democratic. Drumul străbătut în aceste trei decenii, marile realizări obținute In acest răstimp constituie temeiul adeziunii noastre nețărmurite la întreaga politică a Partidului Comunist Român, adeziune pe care o vom întări prin votul de la 9 martie.Acesta este și Izvorul hotăririi noastre de neclintit de a da viață programului elaborat de partid pentru continua dezvoltare a agriculturii cooperatiste, de a răspunde cu tot entuziasmul, priceperea și puterea noastră de muncă, chemărilor însu- fletitoare ne care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. le-a adresat țărănimii la recenta consfătuire cu cadrele din agricultură.La noi. la Gîrbovi. ca și în toată tara, îndemnurile și indicațiile dumneavoastră prețioase. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. s-au transformat in planuri concrete de acțiune, care au și început să fie aplicate. Cooperativa noastră, situată pe pămintui mănos al Bărăganului se angajează să obțină an de an Producții tot mai mari, astfel ca in următorii ani să realizăm cel puțin 5 500 kg griu și 7 500 kg porumb în medie la hectar. în cultură neirigată.' In felul acesta înțelegem noi să contribuim la înflorirea patriei noastre socialiste. întărind prin fapte votul nostru închinat progresului si prosperității.Vă rog să-mi Îngăduiți, stimați tovarăși. -să exprim in fața dumneavoastră gîndurile . si sentimentele consătenilor mei. care — asemenea întregii tărănimi. tuturor oamenilor muncii. — consideră votul de la 9 martie un vot pentru Programul partidului, pentru primul candidat al tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Noi studenții — a spus apoi Elena Anghel, studentă in anul IV la Academia de Studii Economice— trăim, împreună cu întregul tineret șl popor. cronica vie a activității efervescente care se desfășoară în întreaga țară, în aceste zile •.. premergătoare alegerilor de la 9 martie. Cu emoție, dar și cu o deosebită bucurie, particip la această mare adunare populară cetățenească la care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele tării, cel mai iubit fiu al poporului nostru, se intîlnește cu alegătorii, cu locuitorii Capitalei. Ex- prim.înd și cu acest prilej adeziunea noastră unanimă la politica internă și externă a partidului și sfatului nostru, doresc să dau glas mulțumirilor noastre fierbinți fată de popor și partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce s-a făcut și se face, pentru condițiile minunate create ca noi să ne trăim astăzi plenar tinerețea, să învățăm și să muncim pentru a ne forma ca specialiști cu o temeinică pregătire profesională și politică,. militanți înflăcărați . pentru cauza partidului. Iată de ce sintem- hotărîți ca la 9 martie,.să dăm,.unanim votul nostru cândidaț.ilori. frontului Unității .Sbqiâ- liste,'''toVă'răȘuliIi -iNiCoIae Ceaușescu; candidatul nostru și al întregului popor.Studenții Capitalei, asemenea întregii studențimi din țara noastră, sînt hotărîti să răspundă prin întreaga lor activitate chemării Vibrante adresate de dumneavoastră tineretului, de Ia tribuna înaltului forum al comuniștilor, să nu precupețească nici un efort in opera nobilă, patriotică, de traducere in viață a grandioaselor obiective de dezvoltare social-economică și politică a României sociatiste.Prin activitatea pe care o desfășurat! neobosit, tovarășe secretar general, constituit! pentru noi un permanent exemplu de muncă și viată, de dăruire comunistă și patos revoluționar. Vă dorim, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă sănătate, ănf multi șl fericiți in fruntea partidului șt statului nostru.Această impunătoare adunare' populară cetățenească reprezintă pentru noi un prilei emoționant de a ne întllni tncă o dată cu’ secretarul general al ■ partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. acum, tn pragul zilei în care întregul nostru oondr se vâ prezenta tn fața urnelor do vot pentru a-și alege reprezentanții tn organele puterii d» stat — a anus muncitorul Marin Onrea. de la întreprinderea „R'enublica".Sînt fericit să exprim și la această adunare deplina noâstră satisfacție, a locuitorilor circumscripției electorale nr. 1 din Capitală, pentru faptul că Primul Cetățean ăl tării, cel care este investit de partid și ponor cu cele maf înalte funcții de conducere, secretarul general al Partidu

lui șl președintele republicii, este candidatul nostru Iș apropiatele alegeri,Adunarea de astăzi, care are loc tn ziua in care se împlinesc trei decenii de la instaurarea primului guvern cu caracter muncitoresc-tără- nesc din țara noastră, constituie un prilej de trecere în revistă a remarcabilelor succese dobîndite in anii revoluției șl construcției socialiste, precum și a sarcinilor care ne revin pentru tnfăptuirea Programului partidului.Vorbitorul a amintit tn acest sens că întreprinderea „Republica" realizează astăzi in mai puțin de o lună producția unui an întreg de dinainte . de eliberare. în anii viitori va continua acțiunea de diversificare și de extindere a producției de țevi, potrivit nevoilor crescinde ale economiei naționale. Pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, cu prilejul recentei vizite de lucru în întreprinderea noastră, se vor construi noi capacități de producție și se va completa dotarea celor existente. producția sporind . astfel cu 50 000 de tone de țevi pe .an.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a venit de nenumărate ori in mijlocul nostru, al locuitorilor din cartier, ne-a ascultat, ne-a sfătuit cum și în ce condiții să acționăm, aiutîndu-ne in soluționarea cu succes a tuturor problemelor de interes obstesc. Prin întreaga sa activitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a oferit o pildă grăitoare de ceea ce înseamnă a fi deputat, de modul in care se cuvine a fi îndeplinit mandatul încredințat de alegători.Dind glas sentimentelor noastre de fierbinte atașament, de vie admirație și recunoștință fată de cel care, in fruntea partidului și statului, conduce poporul român pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a trecerii spre comunism. Ia 9 martie vom vota din toată inima pentru •' alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca deputat in Marea Adunare Națională. convinși fiind că in acest fel votăm pentru viitorul de aur al patriei noastre.în aclamațiile mulțimii, in entuziasmul și însuflețirea generală ia cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție, fiind subliniată tn repetate rînduri cu vii și Îndelungi aplauze.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. președintele republicii, tovarășul Gheorghe Cioară a spus :Vă rog să-mi permiteți mai tntîi să vă mulțumesc. în numele celor de față, a! tuturor participanților la a- ceastă adunare populară, pentru ampla dumneavoastră cpvîntare. Felicitările cordiale pe care le-ați adresat comuniștilor, organelor și orga; nizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii pentru realizările pe care le-au obținut pînă acum vor constitui, ca și în alte împrejurări, un imbold ca să muncească mai bine și mai eficient. Pentru aceasta vă adresăm calde mulțumiri.Vă asigurăm, totodată, că oamenii muncii din Capitală, în frunte,, cu comuniștii,' alături de întregul nostru popor, vor milita cu fermitate și hotărîre pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din ho- tărîr'ile Congresului aî ,XI-lea al i partidului. Vom face totul, strfns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră. cel care ne conduceți cu mină sigură spre noi, și noi succese, pentru ca politica partidului nostru să fie pe deplin realizată, convinși fiind că aceasta este singura cale pentru ridicarea nivelului de trai materia! și spiritual al ponorului pentru edificarea cetei mai înaintate orînduiri. a comunismului, pe pămîntul României..Trăiască Partidul Comunist Român tn frunte cu secretarul său general tovarășul Nicolae Ceaușescu ! (Urale).Trăiască victoria în alegeri, a Frontului Unității Socialiste 1 (Urale)., Plata Republicii, martoră a atîtor evenimente de seamă, trăiește din nou un moment deosebit. Văzduhul vibrează de urale și aclamații. Par- t|cipanții la adunare Iși exprimă Încă o dată, cu putere, dragostea, recunoștința și încrederea în partid și secretarul său general. în aceste zile premergătoare votului de la 9 martie, ei se angajează, in fata partidului. a tovarășului Nicolae Ceaușescu. ca. laolaltă cu întregul nostru popor, să muncească cu-hotărire și fermitate pentru a transpune în viată. în mod exemplar, politica partidului. Programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, avînd convingerea nestrămutată că aceasta este singura cale pentru, asigurarea fericirii și bunăstării ponorului. (Agerpres)
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PENTRU CA RECOLTA DE LEGUME
SĂ FIE CÎT MAI BOGATĂ

A început o perioadă hotărîtoare pen
tru asigurarea producției de , legume. 
O perioadă de muncă intensă, cînd 
sînt de făcut, fără nici o amînare, nu
meroase lucrări. Legumicultorii Știu că

orice întlrziere, fie Chiar și de o zl, la tn- 
sămînfări sau la plantarea | răsadurilor 
scade rentabilitatea producției. Este, 
deci, în interesul unităților producătoare, 
în interesul consumatorilor,ca lucrările

să fie bine organizate, în așa fel îneît 
toate sa poată fi făcute la timp și de bună 
calitate. Aceasta e calea sigură pentru 
Obținerea unor recolte de legume mari 
și cit mai timpurii.

SpecialiștiiPentru a prezenta principalele acțiuni asupra cărora legumicultorii trebuie să-și concentreze atenția, ne-am adresat Centralei pentru legume si fructe, din partea căreia ne răspunde dr. Ing. GHEORGHE VÎL- 
CEANU, directorul direcției tehnice si de producție.— Avlnd' tn vedere că media temperaturilor a crescut, in special. în sudul tării — ne-a spus interlocutorul -- primă urgentă din această perioadă o reprezintă întreținerea cu maximă grijă a răsadurilor. Pină în prezent, pentru culturile din urgența I s-au asigurat 14B milioane fire de răsaduri, din necesarul de 149 milioane fire. Acum, pentru a avea la plantare un material viguros st bine călit, in mod obligatoriu, trebuie re- picate țoale răsadurile de tomate.' vinete $i ardei gras. în iudetele din sudul tării, plantarea verzel timpurii în solarii a și început. Totodată, pină Ia sffrșltu! lunii martie trebuie să se termine plantarea tomatelor timpurii. Iar pină la 5 aprilie — a vinetelor și 
ardeiului. Iată de ce aducem în ■ dis*

recomandăcuție situația din unele județe — Arad. Bihor. Galați. Dîmbovița. Buzău ș a. — care nu au Încheiat incă lucrările de construcție, a.noilor solarii și de amenajare a celor existente. Ca urmare, in aceste județe, este necesar să se ia măsuri pentru ca, in cel mai scurt timp, solariile să fie amenajate, pentru a se putea începe plantarea răsadurilor.tn această perioadă «e desfășoară din plin pregătirea terenului pentru plantarea legumelor de cîmp. Semănatul mazării poate șl trebuie să înceapă în toate județele cultivatoare. Pentru aprovizionarea ritmică șl pe o perioadă cit mai îndelungată a fabricilor de conserve cu materii prime, înSămințarea mazăril. a verdețurilor trebuie să se facă eșalonat, potrivit programelor stabilite pe fiecare județ șl unitate tn parte Timpul a devenit prielnic șl, în paralel cu pregătirea terenului, se poate trece la semănatul cepei „Ceacalma" șl la plantarea arpagicului, astfel ca, pînă la 20 marile, aceste lucrări «ă fie terminate.

t>în » doua decadă a lunii martie nu mai trebuie să existe nici o reținere în privința plantării in cimp a verzii (impurii și a conopidei.Concomitent cu plantarea răsadurilor îrt solarii și insămînțarea legumelor in cimp trebuie să se definiti-
Preocupări pentru asigurarea 
unei baze legumicole propriitn județul NEAMȚ, după cum ne relata ing. Dorin Georgescu, directorul direcției agricole, analizele întreprinse de fiecare comitet comunal de partid, potrivit specificului și cerințelor, a U evidențiat noi posibilități pentru sporirea eu 200 hectare a suprafeței cultivate cu legume față de anul trecut. Totodată, ta indicația biroului comitetului județean de partid, întreaga producție legumicolă a fost concentrată in ferme specializate, in acele unități care dispun de condiții optime pentru organizarea judicioasă a muncii. „Măsurile intre- 

veze formațiile de cooperatori care vor lucra în acord global, să se repartizeze pe oameni toate suprafețele și culturile. In legumicultura. întreaga activitate țrebuie organizată numai pe baza acordului global, formă superioară de organizare și retribuire a muncii.

prinse, ne-a spus directorul direcției agricole, ne dau garanția că In acest an vom obține o producție totală de circa 54 000 tone legume".In județul SALAJ, la Zalău. In această iarnă a fost dată in folosință Încă o seră caldă'CU'o suprafață de două ha. care se adaugă celorlalte două unități similare de la Zăuani 8> Somes-Odorhel. Prin aceasta, suprafața de sere din iudei a ajuns la 13.5 ha. tn aceste amenajări „de sticlă si soare" — cum le denumea un specialist — se vor produce 520 tone legume timpurii, satisfăcîndu-se cerințele 

populației din orașele județului Sălaj. De altfel, in serele din apropierea orașului Zalău, cele 64 000 fire de plante sint încărcate de flori și fructe, iar la jumătatea lunii aprilie legumele vor ajunge la maturitate, urmind să fie livrate piețelortn acest an. în județul DOLJ, s-a prevăzut ca producția de legume să crească cu 4 400 tone, iâr producția do cartofi de toamnă cu 5 000 tone. In condițiile in care suprafața cultivată rămine aceeași ca și în anul trecut. Cum se vor obține aceste sporuri de producție ? Prin ridicarea randamentului la hectar, deci, prin dezvoltarea intensivă a legumicultorii O măsură esențială luată pentru atingereâ acestui obiectiv a fost amplasarea tuturor culturilor de legume numai pe terenuri irigate. După cum ne Spunea tov Constantin Cucu. directorul întreprinderii județene de legume și fructe, răsadurile — peste 163 milioane fire — și semințele pentru legumele de cîmp sint asigurate în totalitate. Cit privește insămințările în răsadnițe pentru epoca I. s-au însămînțat peste 16 200 mn. din suprafața de 18 000 mu. stabilită, tn majoritatea cooperativelor agricole, printre care celâ din Valea Standu
• Semnale ® Semnale • Semnale• In județul Neamț, in majoritatea unităților se lucrează din plin la insămlnțarăa culturilor, în răsadnițe. Sint insă unele cooperative agricole in care insămințările nu se pot efectua deoarece nu 8-au executat... răsadnițele. La Războieni, s-au amenajat numai 300 mp de răsadnițe, din 1 800 mp cit s-a prevăzut : In comuna Hdria — 380 mp, din 1 750 mp : la Tămâșenl — 1 800 mp. din 8 000 mp.• Din județele Constanța și Dolj se semnalează lipsa foliilor de polietilenă. In fudețul Constanța s-a înregistrat un deficit de 50 tone, iar în județul Dolj - de peste 300 tone. Or. se știe că nu se pot produce legume timpurii, dacă solariile nu sint acoperite.

lui, Cetate. Maglavit, S-a asigurat întreaga cantitate de răsaduri necesare pentru solarii. în C.A.P din Afumați,-- Boureni, Băltești. Cioro- iasi. Siliștea-Crucii a început semănatul mazării. Măsurile -'aplicate daU garanția că, pînă la 1 aprilie, se va termina insămînțarea legumelor de cimp. . /Din plin se lucrează și în cooperativele agricole din județul CONSTANȚA. „în acest an. vom cultiva 75 ha cu legume, din care 40 la sută o reprezintă legumele timpurii — precizează ing. Elena Marina de Ta Palazul Mare. Sintem hotărîți ca, de pe cele două hectare de solarii și 11 hectare de tonele, pentru care ne-am asigurat dîn producție proprie întregul necesar de răsaduri, să .realizăm legume extratimpurii. îr» prezent, livrăm pe piață salată, spanac. pătrunjei, tar începînd din luna mai. vom valorifica primele cantități de ardei, apoi, de vinete și roșii, varză, mazăre, ridichi și alte rădăcinoase. de pe cele 8 hectare care au și fost insămînțate Tn cimp".
Ion TEODOR
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

Un nou concurs 
organizat 

de Comitetul Național 
pentru Apărarea PăciiComitetul Național pentru Apărarea Păcii organizează un nou concurs pe bază de buletine care se desfășoară între 15 februarie și 31 mai 1975 Tema concursului este : „Victoria asupra fascismului si contribuția României la dobindirea ei. Ia Instaurarea păcii in lumea contemporană".Concursul este dotat cu 848 de Premii, dintre care premiul I este constituit dintr-un libret C.E.C. în valoare de 55 000 lei. Lista tuturor celor 848 de premii este imprimată pe buletinele de concurs.Atribuirea premiilor se va face prin tragere Ia sorti con- curentilor care vor da răspunsuri exacte la întrebările concursului. potrivit prevederilor regulamentului care sînt. de asemenea. imprimate în buletinele de concurs în acest an se va aplica un nou sistem de tragere la sorti care va spori șansele concurentilof ce dau răspunsuri exacte la toate întrebările sau la marea lor majoritate.Buletinele de concurs se difuzează orin comitetele iudețene. municipale si orășenești de luptă pentru pace asezămintele de cultură si artă de la orașe și sate, și unitățile UCECOM. nrecitm si orin casele centrale ale armatei.

asumat.de
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Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al guvernului, Manea Mănescu, a primit, joi, în vizită protocolară de prezentare pe Aii Zakariâ Al-Ansari, ambasador extraordinar și plenipotențiar al statului Kuweit în Republica Socialistă România.
în cursul aceleiași zile, primul mf- nistru a primit pe Juan Carlos Marcelino Beltramino, ambasadorul Argentinei la București. în legătură cu încheierea misiunii sale In tara noastră. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Indonezia
va face o vizităLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii

în țara noastrăIndonezia, Adam Malik, va face o vizită în țara noastră între 7-—10 martie 1975.ÎNTRE ROMÂNIA ȘI ECUADOR
Relații economice multilaterale, fructuoaseîntre România și Ecuador g-au statornicit, si se dezvoltă legături de prietenie și colaborare în variate domenii, evoluția ascendentă a acestor relații economice bilaterale avînd la bază documentele semnate în toamna anului 1973, cu prilejul vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae .Ceaușescu în această țară latino-a- mericană. în afara schimburilor comerciale, care se vor tripla în acest an față de 1974, au fost Inițiate, totodată, o serie de acțiuni de cooperare în producție.în baza protocolului semnat anul trecut la București, în Ecuador ' .ur

mează a fi constituită o societate mixtă pentru producerea și comercializarea acidului salicilic și a aceti- lului salicilic, obiectiv la care partea română va contribui cu livrări de utilaje, . tehnologie și asistență tehnică. Au fost stabilite, de asemenea, programe de realizare în comun a unor obiective ale industriei petroliere și petrochimice ecuadoriene. Sînt în curs tratative ’ privind constituirea unei societăți mixte pentru servicii petroliere, precum și în vederea inițierii unor acțiuni de colaborare în sectorul agroalimentar. (Agerpres)

Cronica zilei
La invitația președintelui Consiliului Național pentru Știință Și Tehnologie din Republica Socialistă România, prof. Ioan Ursu, o delegație de experți din Republica Federală Germania, condusă de dr. Volker Hauff, secretar de stat parlamentar in Ministerul Federal pentru Cercetare și Tehnologie, a făcut 

o scurtă vizită la București.Cu prilejul convorbirilor ce au avut loc s-a analizat stadiul actual al relațiilor de cooperare în cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică dintre cele două instituții, făcîndu-se totodată un schimb de păreri asupra perspectivei de dezvoltare și diversificare în continuare a colaborării in acest domeniu.
★Noul ambasador al Kuweitului, Aii Zakaria Al-Ansari. a depus, joi dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru Socialism.La ceremonie au asistat Silvestru Virtosu, secretar al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.
*Miercuri după-amiază a sosit la București Walid Al-Mouallem, noul ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Arabe Siriene în Republica Socialistă România.(Agerpres)
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rugbi • AZI REÎNCEPE CAMPIONATUL

• SÎMBĂTA, DERBIUL STEAUA — UNIVERSITATEA TIMIȘOARAAzi reîncepe campionatul național de rugbi, organizat la prezenta ediție in două serii a cîte opt echipe. Meciurile celei de-a IX-a etape (a doua a returului)' se vor desfășura după următorul program : vineri, în seria I, meciul Gloria București — Constructorul Buzău (teren Gloria, ora 16) ; în seria a II-a, meciurile Rapid — Farul (Giulești, ora, 15) și Știința Petroșani — T.C. Ind. Constanța ; sîmbătă, în seria I, meciurile Dinamo — Politehnica Iași (Dinamo, ora 10,30) ; Sportul studențesc— C.S.M. .Sibiu (Teren Tei, ora 15) ; Steaua — Universitatea Timișoara (stadion Steaua, ora 11) ; în seria a II-a, meciurile Vulcan București — Agronomia Cluj-Napoca (teren Vulcan', ora 16) și Grivița roșie — Rulmentul Birlad (Parcul copilului, ora 16).Dintre partidele seriei I se disting cele dintre Steaua (locul III — 18 p.) și Universitatea Timișoara (locul I— 20 p.) și Dinamo (locul IV — 17 p.) și Politehnica Iași (locul II — 19 p.). Din seria a II-a, meciul principal e del. dintre Știința /Petroșani /(locul18 p.) și-T.C-.'ilhh. Cbnâlanțâ

(locul II— 18 p.). în această serie conduce detașat Farul Constanța (locul I — 23 p.).Sezonul internațional de primăvară va fi inaugurat la 20 aprilie cu întilnirea dintre Steaua și selecționata Armatei Franceze. Apoi, la. 27 aprilie (București) și 4 mai (Madrid), echipa națională a României va juca ultimele două partide din prezenta ediție a campionatului F.I.R.A., cu formațiile reprezentative ale Italiei și, respectiv, Spaniei. După cum se știe, în cazul unor victorii, echipa României ar ciștiga acest campionat european.în programul de vară se află înscris. unul dintre cele mai importante teste pentru formația reprezentativă a țării noastre. Este vorba de turneul in Noua Zeelandă pe care-1 va întreprinde lotul național (23 de jucători) între 6 și 30 august. Cu a- Cest prilej, echipa română va juca șapte parti'de în compania unor e- chipe din liga I, iar în ultimul meci va . ih.tilni, la Wellington., selecționata : de tineret a-'N6ii;,Z1eftIăsîde.T>-.’BOX: Cinci campioni mondiali vor lupta pe ringul bucureștean!La F.R.B, s-au primit ieri înscrierile nominale ale boxerilor cubanezi care vor participa la turneul internațional de la București „Centura de aur". Printre cei 16 pugiliști înscriși la toate categoriile se află și cei cinci laureați la primele campionate mondiale ale boxului amator, întreceri desfășurate în toamna anu

lui trecut la Havana : Hernandez (48 kg), Douglas (51 kg), Coreea (67 kg), Garbey (71 kg) și, Stevenson (+ 81 kg). Din lotul cubanez mai fac parte și alț’i performeri, cum sînt Martinez (54 kg), campion olimpic în 1972, Carillo, vicecampion olimpic, și Echaide (60 kg),.medalia de bronz la campionatele mondiale.
ROMÂNIA-FILM prezintă filmul muzical

IN C1TEVA RtNDURI
Handbalistele de la I.B.F.S. 
București învinse la Kiev
Joi, la Kiev, in meci retur contind pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, echipa locală Spartak a învins cu scorul de 16—8 (8—4) formațiaI.E.F.S. București. în urma acestei victorii, echipa Spartak Kiev s-a calificat în continuare și va întîlni la 9 aprilie în finala competiției formația Lokomotiv Zagreb.

A fost creat Comitetul de or
ganizare a J.O. din 1980MOSCOVA 6 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., â fost creat Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de vară ce vor avea Ioc in anul 1980 la Moscova. Președinte al comitetului a fost numit Ignati Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în calitate de vicepreședinți au fost desemnați Vladimir Promîslov, primarul orașului Moscova, și Sârghei Pavlov, președintele Comitetului u- nlonal pentru cultură fizică și sport. Din Comitetul de organizare a Olimpiadei; ode la Moscova>rfacupar*e reprezentant!- ai organizațiilor t obștești și sportive;, ai unor ministere' și? departamente.

PATINAJ ARTISTIC: Întrece
rile de Ia Colorado SpringsProba de perechi din cadrul campionatelor mondiale de patinaj artistic, cară se. desfășoară la Colorado Springs, s-a încheiat cu victoria scontată a cuplului sovietic Irina Rodnina — Aleksandr ZaițeV. Este pentru a șaptea oară cînd Irina Rodnina cucerește, titlul mondial (între 1969—1972 împreună cu Aleksei U- lanov, iar la ultimele trei ediții a- lătuti de Aleksandr Zaițev).

TENISîn turul doi al turneului internațional de tenis de la Shereveport (Louisiana), jucătorul român Viorel Marcu l-a învins cu T—6, 7—5, 6—3 pe americanul Spencer Segura.

Convorbiri economice romano-polonezeDelegația economică poloneză, condusă de Jerzy Olszewski, ministrul comerțului exterior și economiei maritime al R.P. Polone, a avut convorbiri, în cursul zilei de joi, cu îon Pățan, viceprim-ministru ăl guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Traian Dudaș, ministrul transporturilor ți telecomunicațiilor, și Mihail Florescu, ministrul industriei chimice. Cu acest prilej »-a apreciat că dezvoltarea în ritm susținut a economiei celor două țări, dotarea

loit1 cu tehnică avansată creează condiții pentru extinderea m continuare a relațiilor economice româno-polo- neze. în,cursul discuțiilor ău fost e- vldențiate noi modalități de cooperare și specializare in producție.
ȘrCU prilejul vizitei în țara noastră a delegației economice din Polonia, Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul a- cestei țări la București, a oferit un dineu. (Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la Consfătuirea reprezentanților

partidelor comuniste și muncitorești
din unele țări socialiste

Manifestări dedicateSub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii artiștilor plastici si Consiliului Național al Femeilor, joi la amiază s-a deschis în sala de la Teatrul Național o expoziție intitulată „Prezențe feminine In arta plastică românească contemporană",Dedicată Zilei de 8 Martie și Anului international’ al femeii, expoziția cuprinde o selecție de opere de artă plastică aflate în patrimoniul Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care ilustrează valoarea deosebită a creației feminine, calitățile care o impun în peisajul artistic românesc.
♦La‘ cluburile unor mari întreprinderi și la casele de cultură bucureș- tene se desfășoară în aceste zile numeroase manifestări' cultural-educative dedicate Zilei de 8 Martie, Ieri, la întreprinderea „Aurora" a avut loc expunerea „8 Martie — Ziua internațională a femeii", iar la Casă de cultură a sectorului 1 dezbaterea pe tema „Femeia — prezență activă în viața politică și economică â țării". La cluburile Întreprinderilor „Dîmbovița", „Energoconstrucția", „Danubiana". „Republica" și Întreprinderii de mașini electrice s-au organizat simpozioane, mese rotunde si confe-

Zilei de 8 Martierlnțe, evidențiind rolul femeii în societate și .in familie, precum și multe alte manifestări similare însoțite de seri de poezie, montaje literare, spectacole muzlcal-coregrafice, susținute de cținoscuți actori al scenelor buaireștene și de formații artistice de amatori.La Timișoara, Arad, Reșița, Lugoj, Caransebeș, Lipova aU avut loc, de asemenea, simpozioane, conferințe, recitaluri și seri culturale, Închinate femeilor fruntașe în producție. în activitatea didactică $1 de cercetare științifică. în întreprinderi și instituții s-au desfășurat întîlniri ale femeilor cu activiști de partid șl de stat, sociologi, juriști, medici și profesori, care au vorbit despre contribuția importantă pe care o aduc femeile din patria noastră la înfăptuirea programului de dezvoltare economică șl socială a României socialistă, despre roiul femeilor îh creșterea și educarea tinerei generații, în cinstea aceluiași eveniment. în peste 100 de comune din județele Arad, Cataș-Severin și Timiș s-au deschis expoziții de țesături, cusături, broderii, obiecte de artă populară românească, lucrate cu măiestrie de femei.
SUCEAVA

Preocupări pentru valorificarea superioară a lemnuluiLucrătorii ocoalelor silvice din județul Suceava efectuează anual operațiuni de Îngrijire a arboretelor tinere pe o suprafață de aproximativ 8 000 hectare. în urma tăierii exemplarelor cu defecte de creștere, neviabile, rezultă un volum de material lemnos de 30 000 mc, apt pentru a fi utilizat ca lemn de lucru. în anii anteriori, ațest material era folosit pentru araci și ca lemn de foc. Experimentările făcute in 1974 au dovedit că lemnul de mici dimensiuni poate fi valorificat superior în producția industrială.— Mai concret, ține să precizeze inginerul Tache Floridă, iiispector-șef al inspectoratului silvic județean, din anul trecut

s-a. pus problema să livrăm combinatului de prelucrare a lemnului citeva mii de metri cubi de lemn de mici dimensiuni, ca materie primă necesară fabricării „stratificatelor": plăci agjomenate din lemn și plăci fibrolemnoase. Cum rezultatele au fost bune, în acest an de producție, prin plan ne revine ca sarcină Să valorificăm, în sectorul industrial, cantitatea de 21 000 mc material lemnos. Fiind vorba de- o premieră in activitatea, inspectoratelor silvice,, am luat măsuri menite să ducă la îndeplinirea și depășirea ’ prevederilor.
Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteli"

PRAGA 6 (Agerpres). — In Zilele de 4 și 5 martie, la Praga a avut loc Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste. La lucrări au participat : din partea P.C. Bulgar — A. Lilov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., K. Tellalov, secretar al C.C. al P.C.B. ; din partea P.C. din Cehoslovacia — V. Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C.,J. Fojtlk și O. Svestka, secretari al C.C. al P.C. din Cehoslovacia ; din partea P.C. din Cuba — A. Perez, membru âl Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba î din partea Partidului Socialist Unit din Germania —K. Hager, H. Axen, W. Lambetz, membri ai Biroului Politic, secretari ai C.C. al P.S.U.G.; din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — D. Clmiddorj, secretar al C.C. al P.P.R.M. ; din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — J. Szydlak, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.,J. Lukaszewicz, secretar al C.C. al P.M.U.P., R. Frelek,1 membru al Secretariatului C.C. al P.M.U.P. ; din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — M. Ovari, secretar al C.C. al P.M.S.U. ; din partea P.C. al Uniunii Sovietice — B. N. Pohoma- riov, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.,K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S, Partiaul Comunist Româh a fost reprezentat la consfătuire de T. Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.La lucrări au participat, de asemenea, șefi și adjuncți de șefi de secție, lucrători cu munci de răspundere ai secțiilor internaționale șt ideologice ale Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste respective.Consfătuirea a fost deschisă de V. Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P;C. din Cehoslovacia.La consfătuire au luat cuvintul: din partea P.C.B. — A. Lilov ; din partea P.C. din Cehoslovacia — V. Bilak ; din partea P.C. din Cuba —A. Perez ; din partea P.S.U.G. — K. Hagef ; din partea P.P.R.M. — D. Cimiddorj ; din partea P.M.U.P. — J. Szydlak ; din partea P.C.R. — T. Marinescu ; din partea P.M.S.U. — M. Ovari ; din partea P.C.U.S. *-B. N. PonomarioV.Participanții la consfătuire au constatat cu satisfacție că după în- tîlhirea anterioară a secretarilor cu probleme internaționale și ideologice ai Comitetelor. Centrale ale partidelor frățești (Moscova, decembrie 1973) a fost depusă o activitate susținută in direcția dezvoltării colaborării ideologice bilaterale și multilaterale in acest domeniu. Ei au făcut
a aPărut ..REVISTA ECONOMICĂ” w- io/wș -' * '7‘< j-5 tFtfW.'*Din sumar menționăm articolele : Cuvîntul vremurilor șl al vrerilor noastre de Vasile Po- 

rumbescu ; 6 Martie 1945 —reafirmare a virtuților poporului româh de prof. univ. dr. 7'itu 
Georgescu ; Ritmul înalt de creștere economică — caracteristică esențială a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate de conf. univ. dr. Du
mitru Pungan ; Creșterea con

tinuă â nivelului' de' trai ăl populației — obiectiv suprem al politicii P.C.R. de dr. Marinache 
Vasilescu. . >Documentarul economic al revistei este intitulat : Politica P.C.R. în problema națională.Revista mai Cuprinde cunoscutele sale rubrici : CdNDUCERE- ORGANIZARE, TEORII-IDEÎ. ECONOMIE MONDIALĂ;

un schimb de experiență în legătură cu activitatea partidelor lor și au discutat direcțiile colaborării ideologice ,|p.,condițiil^. internaționale, ^c- țțiâlo,..... . j. ■.La consfătuire s-a menționat Că O mare importanță o’ are, In acest domeniu, informarea opiniei . publice internaționale în legătură cu politica externă a statelor socialiste, orientată spre adîncirea și imprimarea unui caracter ireversibil destinderii, spre afirmarea . în practica relațiilor internaționale a principiilor coexistenței pașnice a statelor, independent de orînduirea lor socială.Un Ioc central in lucrările consfătuirii l-a ocupat examinarea problemei sărbătoririi Celei de-a 30-a aniversări a victoriei asuprâ fascismului hitlerist ți â militarismului japo

nez. S-a subliniat că această victorie reprezintă un eveniment de importanță istorico-mondiâlă, care a exercitat o profundă înriurlre asupra întregului mets al evoluției postbelice In Europa și in întreaga lume. In prezent, cind aU crescut noi generații de oameni, este deosebit de important să se arate tineretului adevărul despre natura și caracterul celui de-al doileâ război mdndlal, să' se respingă orice încercări de falsificare a rolului Statelor care au participat ta acesta, a pozițiilor diferitelor forțe politice.Este necesar ca cercurile cele mal largi ale opiniei publice să cunoască faptele istorice, să poată înțelege p6 deplin învățămintele războiului. Rolul hotfirîtor al primului stat. socialist în Zdrobirea fascismului, faptele remarcabile de eroism ale poporului sovietic *și armatei sale ; lupta ilegală Curajoasă condusă de comuniști, mișcarea de rezistență, acțiunile de luptă ale forțelor populate de eliberare ; experiența colaborării statelor cu orînduire socială diferită, cate au făcut parte din coaliția, antihitleristă ; principalele consecințe ale zdrobirii fascismului și ale avintulul luptei revoluționare de eliberare a popoarelor —- dezvăluirea profundă a tuturor acestor momente reprezintă, o sarcină importantă și de onoare a muncii ideologice a partidelor frățești în legătură cu cea de-a 30-a aniversare a victoriei.Participanții ta consfătuire au menționat, de asemenea, locul important, în activitatea ideologică a partidelor frățești în următoarea perioadă, al acțiunilor legate de sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a Organizației Tratatului de la Varșovia; congresele partidelor comuniste și muncitorești, precum și de Anul internațional al femeii.Este necesar să se acorde o mare ■atenție punerii în lumină a unul e- veniment atît de important in viața internațională, cum este etapa finală a Conferinței general-europene a statelor pentru securitate și cooperare. O mare importanță va avea aducerea la cunoștința opiniei publice largi a ideilor și concluziilor Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, care se pregătește în prezent.La consfătuire s-a menționat utilitatea colaborării strînse între oameni de știință din țările socialiste în cercetarea problemelor actuale ale evoluției mondiale, în pregătirea unor lucrări fundamentale In dome1 niul științelor sociale.Secretarii Comitetelor Centrale' 'aii pus de acord măsurile concrete de âdîncire a Cercetării celor mal importante probleme ale teoriei , și practicii socialismului, ale relațiilor internaționale de tip nou și a altor probleme. S-a evidențiat necesitatea studierii cauzelor, caracterului și urmărilor* crlzej. profunde care a , cUr prins ’toate ‘"8fetfeIe/!,capitalisrrfiȚlui' monopolist de. stat cCgitethporanjyConsfătuirea, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de lucru, tovărășească, a confirmat eficiența colaborării ideologice bilaterale și multilaterale între partidele și țările frățești, rolul său crescînd pentru întărirea in continuare a unității a- cestora, pe baza marxism-leninismu- lui și internaționalismului socialist, pentru succesul luptei Împotriva di” feritelor forme ale ideologiei burgheze, oricăror forme de oportunism, pentru propaganda largă a realizărilor țărilor socialiste.

NOI STAȚII-RELEU 
PENTRU TELEVIZIUNEPentru recepționareâ și vizionarea în condiții îmbunătățite a programelor Studioului central-de televiziune, în cursul acestui an urmează să fie date în funcțiune noi stații-releu, de translație. Asemenea stații vor servi localitățile Oradea. Piatra Neamț, RlmnicU-Vilcea. Hunedoara si Lipova.Atit proiectarea, cit și execuția echipamentului tehnic se realizează de către unitățile specializate ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. în prezent, numărul abonaților la televiziune depășește cifra de 2 229 000. (Agerpres)

Producție a studiourilor cehoslovace. Cu : Renata 
Maskovâ, Jvetta Kornovă, Libuse Safrânkovă, Josef 
Hlinomaz. Scenariul și regia: Vera Plivovă-Simkovâ

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8,

9 și 10 martie a.c. In țară : Vremea va 
fi în general călduroasă, cu cerul va

riabil. în nordul țării izolat va ploua. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, iar ma
ximele intre 8 și 18 grade, local mai 
ridicate. Pe alocuri dimineața $i sea
ra ceață. în București: Vremea se men
ține călduroasă, cu cerul schimbător. 
Vint slab, pînă la moderat. Tempera
tura ușor variabilă. Dimineața și sea
ra ceațâț slabă.

PROGRAMUL I
In jurul orei 12,30 — Transmisiu

ne directă de 1a ceremonia 
sosirii in capitală a președin
telui Republicii Ecuador, 
Guillermo A. Rodrlguez tar», 
Care, ia Invitația președin
telui Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială 
de prietenie in (ara noastră.

IS.00 Teleșcoală. 
17/00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană. 
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării-pe Verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Bihor.

19,2i) 1001 de seri.
19,30 Telejurnal • Curier electo

ral.
30,00 Cum votata (film despre 

tehnica votarll).
30,10 De ziua noastră — emisiune 

dedicată Zilei Internaționale 
a femeii. . ; . ..

10,40 Film artistic : „Aleargă re
pede, aleargă liber". Premie
ră TV. Scenariul : David

Hook, diipâ romanul său 
„Mînzul âlb". In distribuție; 
John Mills, Gordon Jackson, 
Sylvia Syms, Mark Lester, 
Fiona Fullerton.

it,is 24 de ore; .

PROGRAMUL It
17.30 Telex.
17,33 File de dicționar • Medalion 

Ingrid Bergman • Film ar
tistic : „Vizita" — flirt inspi
rat din dramaturgia scriito
rului elvețian f. barrenmaf, 
in regia lul Bernard Wieki.

19.30 Telejurnal a Curier electo
ral.

30,00 cum votăm (film despre 
tehnică votării).

*0,10 Debut muzica! TV. Orches
tra feminină „Slntfonietta", 
dirijată de Marla Nlstor. Pre
zintă : Dina Cocea.

30,25 Seară de teatru : „Zlarit! de 
dimineață” de Valentin Mun- 
teanu. In distribuție : Mir
cea ' Anghelescu, Dora ÎVan- 
eluc, ioana Manoiescu, Ion 
Marinescu, ion Slmlnie. Dan 
DanUan, Ion Focșa. Regla : 
Petre Sava Bâleanu.

21,20 Documentar TV ; „Drumul 
spre stele". '

21,40 Gala maeștrilor : soprana 
Magda laneuieseu.

22,10 Din lumea științei.

Tîrgul de primăvară 
de la Leipzig

• Timpuri noi t DOINA 11; ij; 
15; 18,15; 20,15.
• Program de desene animate : 
DOINA — 0,45; 17.
• Nemuritorii ; DACIA — 9; li, 15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Luminile rampei : CASA FIL
MULUI — 10; 13; 16; 19, VOLGA
— 9; 12,13; 15,45; 19, BUZEȘTI — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Răzbunarea lut Dani : UNI
REA — 16; 18 ; 30.
• Permisul de conducere : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ilustrate cu flori de ctmp: CO- 
TROCENI — 14; 16; 18; 20, ARTA
— 15,30; 17,45; 30.
• Jerry traficantul : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15
• îndrăgostiți! anului unui CRIN- 
GAȘI - 16; 18,15.
• A Început la Neapole : FLA- 
CARA — 15.30; 18; 20,15.
• Zidul : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20.15.
• Moulin Rouge : MIORIȚA — •; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Caut o nevastă i VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Școala tinerilor Căsătoriți: LI
RA — 15,30; 18; 20,15.
• Rlul Întunecat : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Un gentleman in Vestul sălba
tic : FERENTARI — 15,30; 18;
20,15.
« Ștefan Cel Mare — vaslui 1475: 
COSMOS — 15,30; 19.
• Zapata : PACEA — 1540; 18 i
20,15.
• Cavalerii teutoni : POPULAR
— 15,30; 19.
■ Vandana : MOȘILOR — 1; 12,30; 
16; 19.
• Păcală : RAHOVA — 10; 16; 19 
a Ancheta s PROGRESUL — 18; 
20.
• Program de documentare : 
PROGRESUL - 16,30.
• Joe limonada : VITAN — 15,30: 
18; 20.

cinema
• Muntele eseunș : SCALA —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 0; 11,16; 13,30; 15,45; . 
18; 20,15.
• Martorul trebuie să taci : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45, BUCUREȘTI - 9; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45.
• Un general pentru victorie :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 2(f,15.
• Actorul și sălbaticii : VICTO
RIA — 9,15; 12,15; 16; 19, DRUMUL 
sării — 15,30; 19, Ciulești — 
10,30; 16; 19.
• Șapte mirese pentru șapte
frați : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Fliip cel bun : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15;'20.30.
a Plingețl, chitare !: FESTIVAL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT — 9,15; 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
■ Cetățeanul Kane — 14,30, Marla, 
legendă ungară — 16,30, împără
teasa purpurlo — 10,30; 20.30 : CI
NEMATECA (sala union).
• Tatăl risipitor : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18; 20.
• Scufundarea Japoniei : MELO-

. DIA — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30;
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30! 
16; 18,15; 20,30.
• Ulzana — căpetenia apașilor i
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18,15; 20.30, GLORIA — 8,45; 11;
13.30; 13,45; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,13.

teatre
a Teatrul Național București (sa
la mare) ; Danton — 19, (sala 
mică) : Take, lahke șl Cadlr —
19.30.
O Filarmonica „George Enescțt" 
(Ateneul Român) ; Concert Sim
fonic ; dirijor : Enrique Garcia 
Asenslo (Spania) — 20.
• Opera Română : Travlata — 10.
• Teatrul de operetă : Oklahoma.
— 19,30.
• Teatrul de comedie: Preșul
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
laridra" (săia din bd. Schitu Mă- 
gureahu) : Ivanov — 19.30, (sala 
din str. Alex. sahla) : Noile Sufe
rințe ale tinăruliii „W* — 10.30.
• TeatVul Mic ; Viața a ea un va- 
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „C I. Nottara" (sala 
Magheru) : ȘoO la mezanin —
19.30, (sală studio) : Hamlet — 19
• Teatrul, Giulești ; Cpmedle cu 
olteni — 19,30.
« Teatrul satlrie-muzloal „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) ; Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
O Teatrul de revistă și comedie 
„I. Văsllescu" (sala din sos. Ște
fan Cel Mare 34) : Siciliana — 
19,30, (sala din str. Eremia Gti- 
goreseu 24) : La ora H șl un sfert 
concert — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) ; Șoricelul și păpușa — 10, 
(sala Academiei) : Un băiat isteț 
și un rege hătăfleț — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Țară bogatâ-n frumu
seți — 17,30: 19,30. ,
e Studioul I.A.T.C. „t. L. Cata- 
giaie" : Procese — 20.
• circul de stat: un șerif ia... 
circ — 19,30.

51 în acest an, ta ediția de primăvară a Tîrgiilui de Iâ Leipzig, care 
se va desfășura Intre 9—16 martie, participarea se anunță deosebit de numeroasă : 9 000 de expozanți din 
60 de țări. Concomitent, și-au anunțat vizita în orașul-tîrg al R.D.G. oameni de afaceri, tehnicieni Și ingineri din peste 90 de țări.Acest larg interes față de schimburile comerciale și schimbul de informații tehnico-ștllnțifice constituie o nouă expresie a dezvoltării relațiilor economice dintre state cu orinduiri sociale diferite. în conformitate cu cerințele coexistenței pașnice.Tîrgul de primăvară din acest ah coincide cu perioada pregătirilor care se desfășoară în țările socialiste in vederea aniversării a 30 de ani de ta înfringerea fascismului hitlerist Procesul de dezvoltare a acestor țări care a urmat, ca rezultat al misiunii eliberatoare a Uniunii Sovietice în alianță cu Celelalte forțe antifasciste. va fi demonstrat intr-un mod cu totul impresionant în sectorul tirgului rezervat țărilor membre 
ale C.A.E.R.Așa cum este șl firesc, un loc important în cadrul tirgului 11 vor ocupa produsele țârii-gazdă. expuse de peste 4 200 de Întreprinderi de comerț exterior și industriale. Printre noutățile menite să stirnească un deosebit interes se numără centrale de prelucrare numerică, cu comandă directă pe baza unor calculatoare de mic gabarit, instalația de „transport al clinchetului fără praf" — o nouă contribuție lă îmbunătățirea protejării mediului ambiant — instalația de comandă a procesului de producție pentru laminoare la cald, aparate de măsură de înaltă precizie pentru piese complicate, combinele agricole de tip nou. ca și noile mașini pentru strîngerea paielor și reeditarea cartofilor — toate aceste produse, ca și cele din domeniul bunurilor de consum, ilustrind. în mod elocvent, realizările Însemnate pe tărim industrial ale, R.D.G.La ediția de primăvară a Tirgului d^ ta Leipzig 1975 participă cu o cuprinzătoare ofertă Întreprinderi de comerț exterior din 12 țări socialiste î vor funcționa, totodată, centre de informare șl birouri pentru tratative. Ca și în anii trecuți. ta Tir- gul de la Leipzig vot fi prezentate numeroase exponate și modele, care constituie o expresie a colaborării ce se adîhcește mereu intre țările membre ale C.A.E.R. în ce privește R.D.G., schimburile sale cu țările membre ale C.A.E.R. au crescut în anul 1974 cu 11 ta sută. în procesul transpunerii în fapt a integrării eco

nomice socialiste, volumul schimbului de mărfuri al R.D.G. cu U.R.S.S. și cu celelalte țări membre ale CiA.E.R. a reprezentat 70 la sută din ansamblul comerțului său exterior.în cadrul pavilionului U.R.S.S., bx- pun 25 de uniuni de comerț exterior Cu circa 4 6oo de exponate. Printre acestea se află numeroase produse de un înalt nivel tehnico-științific, caro reprezintă o concretizare a colaborării economice socialiste.■ Republica Socialistă România va fi reprezentată prin 11 Întreprinderi de comerț exterior. Suprafața de expunere ocupind circa 1 800 metri pă- trați. Aceste Întreprinderi prezintă mașini-unel.te, scule, aparate de măsură și control* motoare, transformatoare. profile din oțel, tuburi și garnituri de foraj, scule de găurit, locomotive miniere, tractoare, locomotive Diesel hidraulice, echipament frigorific etc.în acest -cadru, relațiile economice dintre R.D. Germană și România au cunoscut, in ultimii ani, o puternică dezvoltare. Estimările preliminare indică o creștere de peste două ori, în perioada' 1971—1975, a schimbului de mărfuri Intre R.D.G. și România. Vizita in România in cursul lunii ianuarie a președintelui Consiliului de Miniștri al R.D.G., Horst Slnder- tnann. convorbirile eu primul ministru român, Manea Mănescu. se înscriu Ca o importantă contribuție In ce privește dezvoltarea în perspectivă a relațiilor economice dintre cele două țări. Așa după cum este știut, cu prilejul acestei Vizite, cei doi prim-mi- niștri au semnat un protocol comun, care cuprinde măsuri privind continuarea specializării șl cooperării în producție, precum și colaborarea ștl- ințifico-tehnică pînă în 1980. 'P.e această linie, Tîrgul de la Leipzig oferă posibilități deosebit de favorabile pentru transpunerea in fapt a Înțelegerilor cu privire 1a schimbul de experiență științifico-tehnică șl de informații, precum și pentru Încheierea de contracte comerciale pentru 1975 și anii următori.înalta valoare informațională a expoziției performantelor de nivel internațional din cadrul Tirgului de primăvară de ta Leipzig 1975 va fi amplificată printr-un bogat program de manifestări cu caracter tehnico- științific. în cadrul ciclurilor de conferințe ce vor avea Ioc cu acest prilej vor prezenta expuneri de specialitate experți din 13 țări.
Karl-Heinz ZIRPEL
Consilier comercial
al Ambasadei R.. D. Germane 
la București
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Bun venit președintelui Republicii Ecuador, 
general de brigadă Guillermo A. Rodrîguez Lara!

PEKIN SOFIA

Întîlnire 
prietenească

Distincții românești acordate unui grup 
de generali și ofițeri superiori bulgari

Astăzi sosește în tara noastră, într-o vizită oficială de prietenie, Ia Invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo A. Rodrîguez Lara.Personalitate prestigioasă a vieții politice ecuadoriene și latino-americane, A. Rodrîguez Lara în anul 1923, în Pujili, provincia unde a terminat și mară. A urmat cursurile secundare la Colegiul militar „Eloy Alfaro", din Latacunga, , după care și-a continuat stu- ' di'ile în școli superioare militare din Ecuador. Columbia și Argentina. în 1951 obținînd diploma de inginer. Nouă ani mai tîrziu studiază la „Escuela de la America", institut militar din zona Canalului Panama, specializat în pregătirea ofițerilor superiori din țările latino-americane. între 19(52 și 1964. a îndeplinit la acest institut și funcția de profesor, în următorii doi ani urmînd studiile la Academia de război de la Fort Leavenworth, Kansas (S.U.A.).Pe parcursul întregii cariere militare i-au fost credințate diferite funcții conducerea armatei, îndeplinind concomitent și pe cea de profesor la școli militare superioare, între care Academia de război și Colegiul militar

SiGuillermo s-a născut localitatea Cotopaxi, școala pri-

de război și Colegiul militar „Eloy Alfaro". Ajunge la gradul de general de brigadă, fiind apoi comandantul forțelor armate ecuadoriene.La 16 februarie 1972, generalul de brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara a devenit președintele Republicii Ecuador, urmîndu-i în această îhalță demnitate fostului șef al statului, Jose Velasco Ibarra. După instalarea sa la putere, a adoptat o serie de măsuri progresiste, între care revenirea la Constituția din 1945 — în care sînt proclamate o serie de cuceriri politice și sociale. ale oamenilor muncii. Acest fapt i-a atras, de la bun început, largul sprijin al maselor populare.în platforma programatică, actualul guvern și-a înscris, printre obiectivele prioritare de ordin intern, asanarea politică, economică și sociala a țării. Programul guvernamental proclamă necesitatea unei intense campanii antifeudale și anti- oligarhice,. pentru realizarea căreia a fost elaborat un plan de dezvoltare axat pe folosirea deplină, în interesul național, a resurselor naturale și umane de care dispune Ecuadorul. Rînd pe rind, au fost conturate proiecte privind crearea unor întreprinderi industriale naționale — important act politic și. totodată, act economic concretizînd eforturile depuse pentru consolidarea independenței, în domeniul petrolului — ramură de mare importanță a economiei naționale —’ guvernul generalului Lara a impus noi criterii în stabilirea raporturilor cu societățile străine, vi- zînd apărarea, intereselor naționale și asigurarea unor capacități proprii de prelucrare și transportare a țițeiului. .

Pe plan extern. Republica Ecuador promovează o politică de afirmare a personalității naționale, de respingere a oricărui amestec din afară, de respectare a normelor de drept internațional și de condamnare a oricăror încercări de folosire a forței ca mijloc de soluționare a diferendelor dintre state. Astfel, Ecuadorul contribuie, activ la afirmarea principiilor fundamentale ale lumii contemporane .— colaborarea si cooperarea internațională pe baza respectului independentei și suveranității fiecărei țări. -Credincioase acestor. norme internaționale statornicite in raporturile dintre state. Republica Socialistă România și Republica Ecuador au stabilit și dezvoltă relații de prietenie si colaborare pe multiple planuri, bazate pe egalitatea in drepturi și avantajul reciproc. în interesul ambelor țări și popoare.în evoluția ascendentă a raporturilor româno-ecuadoriene, un moment istoric a fost marcat de vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Ecuador; în septembrie 1973. de con-

vorbirile pe care le-a avut, cu acest prilej, cu președintele Lara și cu alte înalte ' personalități politice din tara-gazdă.Dialogul româno-ecuadqri.an. desfășurat într-o atmosferă cordială, sub semnul dorinței comune de a amplifica și diversifica relațiile bilaterale, a fost încununat de rezultate valoroase. Remarcabilă prin bogata ei substanță. Declarația solemnă semnată de cei doi președinți proclamă „dorința comună de a realiza aspirațiile de apropiere și de înțelegere ale popoarelor român si ecua- dorian și de a dezvolta și în viilor relațiile de prietenie, de stimă reciprocă si de cooperare între cele două state".Exprimîndu-șipentru vizita.Ceaușescu a subliniat că .popoarele român și ecuadorian vor conlucra activ atît pe plan bilateral, cît și ne plan internațional. adueîndu-și contribuția ia triumful idealurilor de dreptate socială, la 'colaborarea între popoare si Ia pacea în lume". La rîndul său, președintele Guillermo A. R-o- driguez Lara declara că șeful statului român este stimat „ca un bun prieten, nu în sensul rece al vechii politeți internaționale, ci în noul sens ■al termenului, de prietenie care înseamnă spirit de respect și ajutor reciproc, dorința sinceră de cooperare în procesul de creștere economică, participarea necondiționată Ia cunoașterea și folosirea progresului științific, care contribuie la bunăstarea umană".Toate acestea oferă temeiuri sigure că actuala vizită a președintelui Guillermo A. Rodriguez Lara în România, convorbirile pe care le va purta cu tovarășul Nicolae Ceaușescu vor aduce o nouă și valoroasă contribuție la dezvoltarea Relațiilor dintre cele două țări. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Animat de această convingere. în spiritul sentimentelor de stimă și cordialitate față de poporul 'ecuadorian prieten, poporul nostru adresează șefului statului ecuadorian tradiționala urare : „Bun venit pe pă- mîntul României !“.

satisfacția modui cum a decurs tovarășul Nicolae

cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a instaurării 
primului guvern revoluțio
nar democratic în RomâniaPEKIN 6. — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a instaurării primului guvern revoluționar democratic în România, ambasadorul țării noastre la Pekin, Nicolae Gavri- lescu, a organizat, joi, o întîlnire prietenească cu reprezentanți ai presei centrale, radiodifuziunii și televiziunii chineze. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze.în cursul întîlnirii, ambasadorul țării noastre a ,vorbit despre semnificațiile actului istoric de la 6 martie 1945 în procesul construirii noii orînduiri în România și a subliniat atmosfera de puternic avînt creator în care poporul nostru înfăptuiește mărețele sarcini trasate de cel de-al XI-lea Congres ăl partidului în preajma importantului eveniment al alegerilor de la 9 martie.

SOFIA 6 — Corespondentul Agerpres transmite : La 6 martie, la Ambasada română din Sofia a avut loc ceremonia înmînării medaliei jubiliare ..A XXX-a aniversare a Armatei Republicii Socialiste România" unui grup de generali și ofițeri superiori din armata populară bulgară, pentru contribuția adusă la dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre Armata Republicii Socialiste România și Armata Populară Bulgară.Medaliile au fost înmînate, in numele și din însărcinarea președintelui Republicii Socialiste 'România, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul • Nicolae Ceaușescu, de către ambasadorul Roniâniei la Sofia, Trofiir Simedrea.La ceremonie au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Bulgaria.

Mulțumind, în numele medaliați- lor, ministrul apărării naționale, general de armată Dobri Djurov, membru supleant al Biroului Politic al C/fc. al P.C.B., a evocat tradiționalele legături de prietenie dintre popoarele român și bulgar, dinfre armatele celor două țări vecine și prietene, subliniind excepționala însemnătate pentru dezvoltarea acestor legături a permanentelor contacte și convorbiri dintre conducătorii de partid și de stat. „Recenta întîlnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, a spus vorbitorul, s-a desfășurat deosebit de util și deosebit de fructuos. La această întîlnire au fost examinate o serie de probleme legate de dezvoltarea pe ’mai departe a colaborării noastre atît pe plan politic, cît și economic și cultural".

DE PRETUTINDENI
• „FLORILE DE PIA

TRĂ" ALE BIRMANIEI. La Rangoon s-a deschis o expoziție anuală cu vînzare a pietrelor prețioase. Prima expoziție de acest fel a fost organizată în 1964, cînd statul a' luat sub controlul său prelucrarea și comercializarea acestei mari avuții naționale. Prin calitățile și finisajul lor, rubinele și safirele birmaneze sînt considerate printre cele mai bune din lume. La actuala ediție a expoziției au sosit peste două sute de repre- - zentanți ai unor cunoscute firme de bijuterii din Japonia, Statele Unite și diverse țări vest-europene.

BUJUMBURA

Convorbiri româno-burundeze

Astăzi, în jurul orei 12,30, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii în Capi
tală a președintelui Republicii Ecuador, general de brigadă 
Guillermo A. Rodrîguez Lara, care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Primul congres al partidului comunist, 
eveniment de seamă în viața poporului cubanez

Un interviu al tovarășului Fidel CastroHAVANA 6 (Agerpres). — „Primul Congres al Partidului Comunist din Cuba va, avea o însemnătate uriașă pentru poporul nostru", a declarat, în cadrul unui interviu acordat ziarului „Izvestia", Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist, prim-ministru al Guvernului Revoluționar.La congres — a relevat Fidel Castro — vom elabora platforma viitoarei noastre activități în domeniul politicii interne și externe, vom adopta statutul partidului, vom dezbate proiectul Constituției socialiste, vom trasa linia de acțiune a organelor puterii populare. Congresul va dezbate planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a Cubei, va stabili sistemul de conducere a economiei".„Astăzi, după 16 ani, revoluția s-a afirmat definitiv, țara se dezvoltă in

tr-un ritm foarte bun. Crește prestigiul Cubei in America Latină. Cuba, ca țară socialistă, nu cunoaște criza, nu știe ce este Șomajul, nu știe ce este foamea", a declarat Fidel Castro.Referindu-se la politica de blocadă împotriva Cubei, vorbitorul a arătat că „Statele Unite au înțeles deja de mult că blocada nu a putut și' nu poate să înfrîngă revoluția. Menținerea blocadei complică în mod considerabil relațiile S.U.A. cu alțe țări ale Americii Latine ; multe dintre ele, în pofida presiunilor S.U.A., întrețin deja relații diplomatice cu noi. Acest proces continuă.* Este posibil ca, în curînd, să fie restabilite relațijle diplomatice cu Columbia. Mai mult, o serie de state care nu au relații diplomatice cu noi, se pronunță totuși împotriva blocadei economice. ' Nu cred că blocada se va mâi menține multă vreme".

0 NOUĂ RUNDĂ Â
NEGOCIERILOR DE LA VIENA 
privind reducerea trupelor 

și armamentelorVIENA 6 (Agerpres). — La Viena a avut loc, joi, cea de-a 60-a ședință plenară a negocierilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.Luînd cuvîntul. conducătorul delegației poloneze. Tadeusz Strulak, a menționat un proiect de acord, prezentat de Cehoslovacia. R.D. Germană. Polonia și U.R.S.S., care prevede reducerea trupelor și armamentelor în această zonă cu peste 15 la sută, în numele delegațiilor țărilor amintite. Tadeusz Strulak a prezentat o serie de considerațiuni menite să accelereze căutarea unei soluții reciproc acceptabile a problemei în dezbatere., Aceste considerațiuni, menționează agenția T.A.S.S.. țin seama de unele elemente ale pozițiilor tarilor occidentale prezente la negocieri.

Pentru normalizarea 
relațiilor 

dintre Iran și IrakALGER 6 (Agerpres). —’în prezența președintelui Houari Boumediene. șahinșahul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Irakului. Saddam Hussein Al Takriti, au semnat, joi, la Alger, un comunicat comun privind relațiile dintre țările 1 lor. relatează agențiile France Presse. U.P.I. și M.E’.N.Reafirmînd principiile integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor și neamestecului în afacerile interne, cele două părți — se spune în comunicat —ău decis să procedeze la demarcarea definitivă a frontierelor lor terestre și fluviale, pentru a restabili securitatea și încrederea reciprocă de-a lungul granițelor lor comune. Ele se angajează astfel să ea xercite asupra acestora un control strict și jficace.în încheierea comunicatului se a- rată că șahinșahul Iranului și vicepreședintele irakian vor efectua vizite oficiale la Bagdad și. respectiv, Teheran, la date ce vor fi stabilite ulterior. Cele două părți vor rămîne în contact permanent cu președintele Algeriei. Houari Boumediene.

BUJUMBURA 6 (Agerpres). — Michel Micombero, președintele Republicii Burundi, l-a primit pe Gheorghe Dobra, prim-adjuncț al ministrului minelor, petrolului și geologiei.Cu acest prilej, ministrul român a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut președintelui Michel Micombero, și urări de prosperitate poporului burundez.

La rîndul său, mulțumind pentru mesaj, președintele Micombero a a- dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire, precum și depline succese poporului român în înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.în cadrul întîlnirii s-a făcut o trecere în revistă, a relațiilor dintre cele 'două state și partide, relevîn- du-se noi posibilități de dezvoltare, în continuare, a acestora.P. C. Portughez se pronunță pentru o largă unitate a forțelor democratice 
O declarație a tovarășului Alvaro CunhalLISABONA 6 (Agerpres). — Avem posibilitatea de a îndeplini sarcinile ce ne revin în cadrul procesului de democratizare a țării, după 25 âpri- < lie 1974, cînd partidul a intrat in legalitate— a declarat, în cadrul unui interviu, Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez. Referindu-se la poziția partidului comunist in problema creării unui front unic al tuturor forțelor democratice, vorbitorul a precizat : „Dorim să participăm la toate acțiunile comune care urmăresc realizarea unei Portugalii democratice".Reformele sociale care urmează să fie înfăptuite — a spus el — cores-
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pund intereselor clasei muncitoare, țărănimii, micii burghezii de la orașe, precum și marii majorități a burgheziei mijlocii. Ele creează premise favorabile pentru o largă unitate a tuturor forțelor obșteștț cu guvernul democratic.în prezent — a arătat vorbitorul — s-a schimbat radical situația în relațiile Portugaliei cu țările socialiste. Poporul portughez, a menționat Alvaro Cunhal, estg interesat în sprijinirea unor legături strînse cu țările socialiste, care constituie un ajutor important în procesul democratizării și reconstruirii noii Portugalii.
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri sndanezo-libi- 

EÎ1S La Khartum au avut loc convorbiri între președintele Sudanului, Gafîar Numeiri, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia. Moamer El Geddafi, care a efectuat o vizită în capitala suda- neză. Cei doi președinți au discutat aspecte ale relațiilor sudanezo-libie- ne și ale cooperării celor două țări în diferite domenii și au efectuat un schimb de opinii asupra unor probleme privind țările arabe.
în cadrai convorbirilor purtate la Berlin de ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, Fri- gyes Puja, au fost discutate posibilitățile extinderii, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două țări. Miniștrii de externe ai Ungariei și R.D. Germane — se arată în comunicatul comun — au acordat o atenție deosebită Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, evidențiind că există condiții favorabile desfășurării celei de-a treia etape a conferinței, cit mai curînd, la cel mai înalt nivel.
Comunicat bulgaro-vesî-

german. In comunicatul dat publicității la încheierea vizitei ministrului bulgar al afacerilor externe, Petăr Mladenov, în R.F.G., se arată că în cadrul convorbirilor purtate cu

omologul său vest-german s-a subli- niat. dorința celor două părți de a extinde relațiile economice bilaterale. Părțile și-au exprimat dorința de a întreprinde noi eforturi în vederea reglementării problemelor aflate încă in suspensie, pentru încheierea cu succes a Conferinței general-europene.
Primul ministru al Fran

ței, Jacques Chirac, a primit o delegație a grupului deputaților comuniști din Adunarea Națională. Deputății i-au prezentat primului ministru propunerile partidului comunist privind măsurile ce se cer întreprinse în scopul limitării creșterii șomajului în țară, al activizării vieții economice și ridicării puterii de cumpărare a oamenilor muncii. Ei au cerut deschiderea înainte de termen a sesiunii parlamentare. în scopul examinării măsurilor de urgență ce se cer întreprinse în scopul reducerii șomajului.
Comunicatul comun iu- 

goslavo-etiopian, dat Publici- tății ia Belgrad în urma vizitei întreprinse de către o delegație a Consiliului militar administrativ provizoriu din Etiopia, relevă dorința părților de a extinde în continuare relațiile pe multiple planuri, în special în sfera activității economice, utilizînd toate posibilitățile existente.

întîlnire sovieto-ameri- 
COnă. La Washington a avut loc a doua întîlnire sov-ieto-americană privind măsurile în vederea înlăturării pericolelor pe care le prezintă utilizarea mijloacelor de influențare a mediului în scopuri militare.

Autoritățile spaniole au 
condamnat10 studenti de ia u- niversitatea din Madrid la închisoare' pe diferite termene sau la plata unor amenzi în valoare de peste un milion pesetas. Ei au fost arestați săp- tămîna trecută pentru participare la o acțiune de protest împotriva suspendării de către autorități a cursurilor la Universitatea din Valladolid.

Președintele Consiliului 
militar administrativ provi
zoriu al Etiopiei, Teferi Banti> a chemat poporul să-și intensifice lupta pentru consolidarea cuceririlor democratice din țară. într-o declarație pronunțată la posturile de radio, el a subliniat că manifestațiile din întreaga Etiopie în sprijinul proclamație; guvernamentale privind reforma agrară reprezintă „o victorie istorică a mișcării populare". Prin această reformă, a arătat el, „se pune capăt rămășițelor feudalismului în Etiopia".

• ROLLS ROYCE SFI
DEAZĂ. Uzinele „Rolls Royce" au trecut' la producția unui nou model de automobil de lux, cu două uși, al cărui preț se ridică la 70 200 dolari. Caroseria a fost proiectată de un desenator italian și este confecționată din aluminiu produs în Marea Britanie, iar aparatura radio-stereo este de fabricație vest-germană. Mașina este echipată cu un motor cu 8 cilindri în V, avînd o' capacitate de ' 6 750 cmc. Un purtător de cuvînt al companiei a anunțat, că. pînă în prezent, s-au primit 120 de comenzi pentru noul tip de automobil. -Publicată între numeroasele relatări din presa britanică desL' pre ravagiile șomajului, despre creșterea costului vieții, știrea pune în lumină o dată mai mult prăpastia ce-i separă pe cei grăbiți să-și achiziționeze noul model „Rolls Royce" de marea masă a oamenilor muncii, care trăiesc sub povara crizei economice.

• BIOLOGII RENUN
ȚĂ LA EXPERIENȚE GE
NETICE RISCANTE. La Pacific Grove (California) s-au întîlnit recent cercetători de seamă în domeniul biologiei moleculare. în rezoluția adaptată se preconizează suspendarea — pînă la dezvoltarea unor tehnici mai perfecționate — a acelor experiențe ce ar putea provoca transferul de viruși jși bacterii asupra caracterelor ereditare. Savanții sînt îngrijorați de faptul ca unele experiențe de laborator — cum ar fi cele cu germenii unor maladii rezistente la antibiotice — să nu declanșeze epidemii în rîndul populației.

• PATINOARUL MO
BIL. Ori' de cîte ori pleacă inturneu, renumitul Balet, pe gheață din Leningrad transportă în trei vagoane special amenajate propriul său... patinoar, pentru instalarea căruia sint suficiente 24 de ore. Cu o suprafață de 600 metri pătrați și avînd ca suport o peliculă din material sintetic, patinoarul ambulant dispune de instalații frigorifice deosebit de puternice. Inginerii leningrădeni, autori ai acestui proiect, asigură că patinoarul lor poate rezista foarte bine pînă și sub- soarele african 1

• MISTERUL STATU
ETEI.spanioli cercetări Un grup de arheologi se pregătesc pentru submarine în zonaInsulei Paștelui. Ei intenționează să verifice ipoteza potrivit căreia insula ar fi virful unui munte de pe un continent scufundat. Interesul pentru a- ceastă expediție a fost stimulat de o statuetă de 10 cm înălțime, găsită într-o peșteră din Spania și care constituie copia fidelă a faimoaselor statui din Insula Paștelui. Dar cum a ajuns ea într-o peșteră din Europa cu milenii în urmă ? Ce legături au putut exista între continentul nostru și faimoasa insulă ? Iată întrebări la care își propun să răspundă arheologii spanioli.

în acest an, 8 Martie, „Ziua internațională a femeii" se sărbătorește în condițiile în care, drept urmare a unei inițiative a României, 1975 a fost proclamat de Adunarea Generală a O.N.U. ca „An internațional al femeii".Plasate sub deviza „Egalitate, dezvoltare, pace", manifestările din cadrul acestui an au drept scop să polarizeze atenția opiniei publice mondiale asupra condiției femeii, pentru intensificarea, pe plan internațional, a eforturilor în vederea realizării unei depline egalități în drepturi cu bărbații, nu numai ca principiu fundamental al drepturilor omului, ci și ca o condiție indispensabilă a dezvoltării social-economice a popoarelor.într-adevăr, femeile, care alcătuiesc peste jumătate din populația planetei noastre, reprezintă o uriașă forță socială, un mare potențial creator. Pe de altă parte, nu este mai puțin adevărat că acest potențial nu se bucură încă, drept, urmare a servitutilor impuse de vechea societate, bazată pe exploatare și inechitate, de condițiile deplinei sale afirmări. Pe întinse suprafețe ale globului principiul egalității pur și simplu nici nu este recunoscut. Dar chiar atunci cînd egalitatea în drepturi este recunoscută în cuvinte, în numeroase țări se mai mențin practici discriminatorii în ce privește condițiile . de muncă, remunerarea, .promovarea în posturi de conducere, accesul la învățămînt, dreptul la pensie etc., etc. — aceasta în situația în care femeile reprezintă mai bine de o treime din forța de muncă mondială. Statistici ale O.I.M. (Organizația Internațională a Muncii) relevă că in unele țări, pentru o muncă egală cu a bărbatului, femeile primesc un salariu cu 30 pînă la 50 la sută mai scăzut. Marea majoritate a mîinii

de lucru feminine este folosită pentru munci inferioare, necalificate, funcțiile ierarhice superioare fiin- du-i, practic, inaccesibile, după cum inaccesibile îi sint și o serie de profesii socotite, prin definiție, masculine. deși nu există nici o justificare de ordin biologic în acest sens. Aceleași statistici relevă că femeile sînt cele care suportă în primul rînd consecințele crizei economice prin care trece în prezent lumea capitalistă, ele- devenind primele victime ale șomajului. Pe planul educației, aceeași

plenară a femeilor la eforturile în vederea emancipării economice și sociale a națiunilor, dezvoltării unor relații de prietenie și cooperare între state. întăririi păcii în lume și progresului 'societății umane. Amplul „plan de acțiune", în acest sens, care urmează a fi adoptat de Conferința mondială a femeii, ce va avea loc la Ciudad de Mexico, între 23 iunie și 4 iulie (în prezent la sediul O.N.U. din New York fiind în curs de desfășurare lucrările Comitetului consultativ pentru pregăti-

Anul internațioiial al femeii
Triplul deziderat: „EGALITATE, DEZVOLTARE, PACE“

situație de flagrantă discriminare. Din cei 800 de milioane de analfabeți, peste 60 la sută (mai bine de 500 de milioane) sînt femei. O altă expresie a discriminărilor de tot soiul, adesea cu acoperire juridică în legislații anacronice, o constituie faptul că femeile sînt departe de a avea o participare egală cu a bărbatului în domeniul vieții politice și obștești.Pornind de la necesitatea lichidării acestor grave și profunde anacronisme, „Anul internațional al femeii" este conceput ca o suită de manifestări vizînd nu numai proclamarea e- galitătii juridice între sexe ci. totodată. asigurarea condițiilor efective pentru integrarea deplină și participarea

rea acestei conferințe), conține un șir de recomaridări. la scară națională si: internațională, accentuind, in mod deosebit, necesitatea eliminării analfabetismului în rindurile femeilor, asigurarea educației și formării profesionale a femeii, salarizării egale la munci egale, ca obiective minime care să fie realizate pină în 1980. în rîndul organismelor internaționale chemate să contribuie la îndeplinirea acestor obiective se numără, în primul rind. UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), P.N.U.D. (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare) și O.I M., a- ceasta din urnîă avînd ca sarcini e-

laborarea unei Declarații solemne, în vederea lichidării măsurilor discriminatorii din domeniul muncii și politicii sociale.Tot în cadrul manifestărilor Anului internațional, in luna octombrie va avea loc în R.D.G., sub egida Federației Internaționale a Femeilor, Congresul mondial al femeii. Totodată, pe diferite continente ale lumii se vor desfășura seminarii regionale și vor fi organizate reuniuni cu tematici din cele mai variate („Femeia si munca". „Femeia si dezvoltarea". „Femeia și mijloacele de comunicare în masă" etc.). Pe a- genda viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O:N.U„ ca de altfel și la sesiunile ce vor. urma, vor . fi incluse un număr de puncte referitoare la principalele aspecte dezbătute în cadrul „Anului internațional al femeii". în fine, Comisia de la Geneva pentru, condiția femeii va e- labora proiectul unei Convenții globale (ce urmează a fi pusă definitiv la punct în 1976) ..și care este menită să dea putere de lege dispozițiilor „Declarației asupra eliminării discriminărilor față de femei" -r- adoptată, după cum se știe. în 1967.Toate aceste manifestări, conjugate cu numeroasele acțiuni întreprinse pe plan național, de organizațiile de femei din diferite țări, arată cît de binevenită si necesară este inițiativa României socialiste privind desfășurarea, sub egida O.N.U., a „Anului internațional al femeii". Este o nouă dovadă a spiritului de răspundere cu care tara noastră abordează marile probleme ale .omenirii, o nouă contribuție la țelul făuririi unei lumi mai bune, mai drepte. în care să-si găsească împlinirea năzuințele de pace și progres ale tuturor femeilor si bărbaților de pe planeta noastră.
Ioana BAREI)

„Pacea și progresul în lume depind de respectul 
mutual al suveranității și egalității 

tuturor națiunilor"
&încheierea Conferinței la nivel înalt a țărilor membre ale O.P.E.C.ALGER — 6 — Corespondentul A- gerpres transmite : Joi după-amia- ză s-au încheiat la Alger lucrările primei Conferințe la nivel înalt a țărilor O.P.E.C., ale cărei concluzii au fost reunite într-o declarație solemnă dată publicității în aceeași zi.Șefii de stat ai țărilor membre ale O.P.E.C. — se spune în declarația, solemnă — au procedat lâ examinarea situației economice actuale din lume și au făcut un schimb de opinii în legătură cu cauzele crizei persistente, veche de cîțiva ani, examinînd măsurile care ar putea fi luate pentru salvgardarea drepturilor și intereselor legitime ale popoarelor lor, în cadrul solidarității și cooperării internaționale. Ei subliniază că pacea și progresul în lume depind de respectul mutual al suveranității și egalității tuturor națiunilor, conform principiilor Cartei Națiunilor Unite. Șefii de stat reafirmă solidaritatea care unește țările lor în eforturile pentru salvgardarea drepturilor și intereselor legitime ale popoarelor lor, proclamînd încă o#dată drepturile suverane și inalienabile ale țărilor lor asupra proprietății, exploatării și stabilirii prețurilor resurselor lor naturale, respin- gind orice idee și tentativă care ar ‘ pune in cauză aceste drepturi fundamentale.Pe de altă parte, țările O.P.E.C. iși dau acordul lor de principiu pentru tinerea unei conferințe interna

ționale, reunind țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.în încheiere, se exprimă încrederea în „capacitatea comunității internaționale de a instaura o nouă ordine economică, intemeiată pe dreptate și fraternitate, care să permită lumii de miine să înregistreze progrese pe calea cooperării, stabilității și păcii".în ședința de închidere a luat cuvîntul președintele țării-gazdă, Houari Boumediene, care, subliniind adeziunea țărilor membre aie O.P.E.C. la dialog și concertare internațională, a adăugat : PentruAlgeria, singur cadrul Națiunilor Unite este de natură să permită exprimarea tuturor opihiilor și salvgardarea intereselor tuturor popoarelor.
Kuweitul va prelua controlul 

total asupra industriei 
petroliereKUWEIT 6 (Agerpres). — „Kuweitul a hotărît să treacă în proprietatea sa deplină industria petrolului" — a anunțat Mahmoud Ai Adasani, subsecretar la Ministerul Petrolului al Kuweitului. El a precizat că guvernul kuweitian va începe, in cursul săptămînii viitoare, negocieri pentru preluarea completă a controlului asupra operațiunilor companiilor „British Petroleum" și ..Gulf Oil Corp".

• OPERAȚIE ANTI
DROG. Poliția vamală italiană a capturat o cantitate de 120 litri ulei de hașiș în valoare de 7 500 milioane de lire italiene la bursa neagră. Această operațiune este apreciată ca una dintre cele mai importante realizate în Europa în ultimii ani, în cadrul luptei antidrog. Drogul era ascuns intr-un automobil de așa manieră îneît nu ar fi putut fi descoperit, dar poliția a cintărit mașina și a constatat că are o greutate superioară celei declarate de firma constructoare. Cei trei tineri care se aflau în automobil au fost arestați. Extractul lichid de hașiș este un produs de 20 de ori mai concentrat decît pudra și a apărut pe „piața drogurilor" cu doi ani în urmă. Poliția estimează că cei 120 litri de drog capturat corespund unei cantități de o tonă și jumătate de hașiș în stare normală.

• O AVALANȘĂ produsă în Anatoliâ orientală a îngropat 12 persoane aflate în apropierea. localității Kayinde- resi. Ninsoarea abundentă a a- fectat 'organizarea rapidă a operațiunilor de salvare și, în momentul de față, se apreciază că nu mai există supraviețuitori.
• ETNA ERUPE. Dup* » perioadă de calm relativ, vulcanul Etna a redevenit, brusc, activ. Un nou strat de lavă a răbufnit din craterele vulcanului miercuri dimineață, suprapunîn- du-se celui de aproximată 1 km care a aconerit unul din versanți săptămina trecută. După cum afirmă exnerții, scurgerea de lavă ar putea să continue mai multe luni.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Piața Seime» Tel li 60 10. 17 so 20 Abonamentele «e fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi ș» InstltutU Din «trainătate, abonamentele io tac prin hROMPRESFILATELIA’ București — 
Calea Grlvlțel nr. 64—66 P.O B. — 2001. Tiparul I Combinatul PoUgratlo CASA SCINTE1I 60 364 *


