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Discursul solemn al președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe președinte al Marii Adunări 

Naționale,
Stimate tovarășe deputate,
Stimați tovarăși deputați,

Doresc să încep prin a mulțumi, în mod 
călduros, Comitetului Central al partidului, 
Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste, dumneavoastră, deputaților Marii 
Adunări Naționale, pentru încrederea ce mi 
s-a acordat prin alegerea mea în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Totodată, de la această tribună, adresez cele 
mai vii și călduroase mulțumiri tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
întregului popor, care, prin votul de la 9 martie, 
și-,a exprimat deplina adeziune la Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea și, în același 
timp, angajamentul de a înfăptui neabătut po
litica internă și externă a partidului și statu
lui nostru, care corespunde pe deplin interese
lor vitale ale întregii națiuni. (Aplauze pu
ternice).

Vă asigur, dragi tovarăși, pe dumneavoastră, 
aleșii națiunii în forumul suprem al țării, în
tregul partid și popor, că voi face totul pentru 
a-mi îndeplini în cele mai bune condiții mi
siunea de mare răspundere încredințată, că nu 
voi precupeți nici un efort în activitatea de 
unire a energiilor întregii noastre națiuni în 
vederea înfăptuirii hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XI-lea. (Aplauze îndelungate).

Așa cum am menționat la adunarea populară 
care a avut loc în Capitală în ajunul alegeri
lor, întreaga activitate a Marii Adunări Na
ționale, a consiliilor populare, a tuturor oame
nilor muncii va avea la bază Programul parti
dului, Directivele de dezvoltare economico- 
socială a României — al căror scop fundamen

tal este făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea fermă a patriei 
noastre spre comunism. (Aplauze puternice, 
îndelungate). îndeplinirea cu succes a actualu
lui cincinal, încheierea lui înainte de termen 
asigură o puternică bază tehnico-materială 
pentru realizarea în următorii cinci ani a 
obiectivelor fundamentale stabilite de Con
gresul al XI-lea.

Odată cu trecerea la realizarea planului 
cincinal 1976—1980 intrăm într-o nouă etapă 
istorică a societății noastre socialiste. în
făptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea va asigura ridicarea pa
triei pe o treaptă superioară de dezvoltare 
economico-socială. în ascensiunea spre minu
natele piscuri ale comunismului vom parcurge 
o cale lungă ; înălțimile pe care le vom cuceri 
în toate domeniile ne vor permite să conti
nuăm cu pași fermi drumul spre visul de aur 
al poporului nostru, al întregii omeniri, spre 
comunism. (Aplauze puternice, prelungite).

Actuala legislatură a Marii Adunări Națio
nale, care își inaugurează astăzi activitatea, are 
misiunea de a elabora legile pe baza cărora se 
va organiza întreaga activitate economico-so
cială a statului, perfecționarea continuă a re
lațiilor de producție și sociale.

în cincinalul următor va trebui să încheiem 
în linii generale procesul de elaborare a ca
drului juridic și organizatoric necesar creșterii 
rolului statului în organizarea și conducerea 
activității economico-sociale, pe baza planului 
național unic, precum și participării tot mai 
active a oamenilor muncii, a întregului popor 
la conducerea societății, la făurirea conștientă 
a viitorului liber și fericit al patriei noastre 
socialiste.

Prevederile Programului și Directivelor des
chid perspective minunate pentru dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri

economice, pentru avîntul învățămîntulul, știin
ței și culturii.

Ca urmare a creșterii venitului național, a 
avuției noastre naționale, vom dispune de o 
puternică bază pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spiritual al poporu
lui — țelul suprem al politicii partidului nos
tru comunist, esența însăși a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care o edificăm. 
(Aplauze prelungite).

Vom acționa neabătut pentru afirmarea, în 
toate sectoarele vieții economice și sociale, a 
principiilor eticii și echității socialiste, pentru 
formarea unei conștiințe înaintate a oamenilor 
muncii, pentru modelarea omului nou, con
structor conștient al propriului viitor, partici
pant activ la munca și lupta de edificare a 
celei mai înaintate societăți din lume — so
cietatea comunistă.

Doresc ca și de la tribuna Marii Adunări 
Naționale să reafirm că realizarea acestor 
obiective mărețe cere eforturi susținute din 
partea tuturor oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor. (Vom avea încă multe greutăți 
de învins, multe obstacole de trecut ; de aceea 
este necesar ca în întreaga noastră activitate, 
în viața întregii societăți să domnească un spi
rit revoluționar înaintat, intransigență față de 
neajunsuri și lipsuri, hotărîrea de a ac
ționa pentru înlăturarea lor, pentru îm
bunătățirea continuă a muncii în toate 
domeniile, voința fermă de a întrona în 
toate sectoarele un climat de ordine și 
disciplină, un înalt spirit de răspundere 
comunist. Avem ferma convingere că, în
tr-o deplină unitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist, vom străbate victorioși dru
mul spre înaltele piscuri ale comunismului. 
(Aplauze puternice).
(Continuare în pag. a IIE-a)

JURÂMlNTUL preșidintelui repubeicii
„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermitate 

pentru apărarea independenței, suveranității și integrității țării, 
pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în Republica Socialistă România!

Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să fac 
totul pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației 
socialiste, pentru afirmarea în viața societății a normelor eticii 
și echității socialiste!

Jur să promovez neabătut politica externă de prietenie șl 
alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile 
lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, de solidaritate cu forțele revoluționare, progresiste de 
pretutindeni, de pace și prietenie între popoare!

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și 
devotament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste, 
a Republicii Socialiste România!“

Plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Alegerea Președintelui Republicii 
și solemnitatea învestiturii

17 martie 1975. Marea Adunare 
Națională. întrunită in prima se
siune a celei de-a VII-a legislaturi, 
a reales președinte al Republicii 
Socialiste România oe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Reprezentanții tării în forul su
prem al puterii de stat au împlinit, 
astfel, prin votul lor. voința fier
binte a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor. a milioanelor de oa
meni ai acestui oămînt. români, 
maghiari, germani si de alte na
ționalități.

Ieri după-amiază. la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, alături de 
deputati. erau prezenti numeroși 
invitați — membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat si ai guver
nului. conducători de instituții cen
trale si organizații obștești, oameni 
ai muncii personalități ale vieții 
noastre științifice si culturale, zia
riști. corespondenți ai presei 
străine.

De asemenea, erau prezenti șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în sala de ședințe a fost 
întimpinată cu multă dragoste, de
putății si invitații. în picioare, sa- 
lutind îndelung, cu deosebită căl
dură. pe secretarul general al par
tidului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in lojile oficiale iau loc

tovarășii Manea Mănescu, Elena 
Ceaușescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Petre Lupu. Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Ion Pătan. Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonțe Răutu. Virgil Tro- 
fin, losif Uglar. Vasile Vîlcu. Ște
fan Voitec. precum și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

în fața reprezentanților națiunii, a tuturor participanților, a luat 
cuvîutul tovarășul MANEA MĂNESCU, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, care 
a spus :

„Stimați tovarăși deputați și deputate,
îmi revine onoarea deosebită de 

a prezenta aleșilor poporului în 
organul suprem al puterii de stat

propunerea unanimă a plenarei 
comune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și

Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste privind alegerea 
președintelui Republicii Socialiste 
România.

Exprimind voința fierbinte a În
tregului partid și popor, sinteti- 
zind aspirațiile, dorința fermă și 
entuziastă a întregii noastre na
țiuni socialiste, plenara comună a 
Comitetului Central al partidului și 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste propune pentru 
funcția supremă in stat pe fiul 
iubit al țării care întruchipează cele 
mai înalte virtuți ale partidului și 
ponorului, care a făcut cel mai 
mult pentru măreția României, pe 
militantul comunist, eminentul con
ducător revoluționar care a adus și 
aduce contribuția hotăritoare la ma
rile victorii ale cauzei socialismului 
pe pămintul patriei — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
(Continuare in pag. a Il-a)

și Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
în ziua de 17 martie a avut loc 
plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului Național a! 
Frontului Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi, aprobată tn 
unanimitate de plenara comună, au 
fost înscrise :

1. — Informarea privind desfă
șurarea campaniei electorale pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în consiliile 
populare ;

2. — Proiectul de Lege cu pri
vire la depunerea Jurămîntului de

credință și devotament față de Re
publica Socialistă România ;

3. — Cu privire la majorarea ve
nitului minim pentru plata chi
riilor ;

4. — Unele probleme organiza
torice în legătură cu prima sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinii de zi, 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, care a prezentat infor
marea privind desfășurarea cam
paniei electorale pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare.

In unanimitate, plenara comună

a C.C. al P.C.R. și Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste și-a însușit aprecierile și con
cluziile secretarului general al 
partidului, exprimîndu-și convin
gerea că deputății aleși la 9 
martie vor acționa neabătut, îm
preună cu întregul nostru po
por, pentru transpunerea în fapt 
a istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XI-lea, a politicii partidului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, de ridicare a bunăstării na
țiunii noastre.

Plenara comună a aprobat apoi 
proiectul de Lege cu privire Ia de-
(Continuare in pag. a El-a)
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Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

și Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste
Stimați tovarăși,
bunoașteți cu toții rezultatele a- 

legerilor de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în consiliile 
populare. După cum se știe, la 9 
martie s-au prezentat la vot pes
te 14,8 milioane cetățeni, repre
zentând 99,96 la sută din numărul 
alegătorilor înscriși pe liste. Nicio
dată, în întreaga istorie a țării, nu 
s-a înregistrat o asemenea partici
pare masivă a poporului la alegeri; 
practic, peste 2/3 din întreaga 
populație a țării a fost prezentă 
în fața urnelor pentru a-și da vo
tul candidaților Frontului Unității 
Socialiste. Această unanimă parti
cipare la vot constituie o puterni
că expresie a înaltului nivel de 
conștiință politică și cetățenească 
al poporului nostru, care își fău
rește în mod liber și conștient pro
priul său destin, viitorul său co
munist.

Conform prevederilor Legii e- 
lectorale, pentru prima dată, în 
alegerile de la 9 martie, Frontul 
Unității Socialiste a prezentat, în- 
tr-un mare număr de circumscrip
ții, doi candidați pentru un loc de 
deputat. Aceasta constituie o ex
presie elocventă a procesului de 
adîncire a democrației noastre so
cialiste, a condițiilor create pentru 
ca poporul să poată alege ca re
prezentanți în organele puterii și

(Urmare din pag. D 

punerea Jurămîntului de credință 
și devotament față de Republica 
Socialistă România, hotărînd să fie 
supus spre legiferare Marii Adu
nări Naționale.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara comu
nă a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Național al F.U.S. a aprobat ca 
venitul minim după care se calcu
lează chiriile să se majoreze de la 
1 100 lei la 1 500 lei pe fiecare 
membru al familiei. Pornind de la 
acest minim, majorarea chiriilor 
prevăzută în Legea nr. 5 din 1973 
va fi diferențiată în funcție de ni
velul veniturilor care depășesc 
1 500 lei pe membru de familie. în 
acest fel, circa 80 la sută din 
populația țării, care ocupă locuințe 
proprietate de stat, nu va plăti 

administrației pe cei mai buni din
tre cei buni. Este semnificativ că, 
în cele mai multe cazuri, cetățenii 
au preferat să-i voteze pe ambii 
candidați propuși, considerînd că 
și unul și altul întrunesc calitățile 
necesare pentru a fi aleși. Aceasta 
confirmă faptul că Frontul Unită
ții Socialiste a propus drept can
didați buni organizatori și buni 
gospodari, oameni care prin mun
ca și comportarea lor și-au cîști- 
gat prestigiul și încrederea mase
lor de cetățeni.

Pentru candidați! de deputați ai 
Frontului Unității Socialiste în 
Marea Adunare Națională au votat 
peste 14 715 000 alegători. Au fost 
depuse 488 candidaturi — dintre 
care, în 139 circumscripții, cîte 
două candidaturi — fiind aleși în 
Marea Adunare Națională 349 de 
deputați, în conformitate cu pre
vederile legii.

Totodată, în consiliile populare 
au fost depuse 90 858 de candida
turi ; au fost aleși 51 437 de depu- 
tați.

Structura socială a deputați] or 
aleși în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare demon
strează preocuparea partidului nos
tru, a Frontului Unității Socia
liste pentru o reprezentare judi
cioasă în aceste organe a tuturor 
claselor și categoriilor societății 
noastre. în această structură se o- 

Plenara comuna
chirîî majorate. Propunerea de 
modificare a legilor nr. 4 și 5 din 
1973 stabilită de plenara comună 
va fi înaintată spre aprobare Ma
rii Adunări Naționale.

în continuare, s-a trecut la exa
minarea propunerilor pentru orga
nele puterii și administrației cen
trale de stat și unor probleme or
ganizatorice în legătură cu prima 
sesiune a Marii Adunări Națio
nale.

în legătură cu alegerea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România a luat cuvîntul tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, care a spus :

„Ferm convins că exprim dorin
ța unanimă a membrilor Comite
tului Central al partidului și Con
siliului Național al Frontului Uni- 

glindesc elocvent rolul conducă
tor al clasei muncitoare în întrea
ga noastră viață socială, precum 
și participarea efectivă la condu
cerea țării a țărănimii și intelec
tualității, a femeilor, a tinerei ge
nerații, a cadrelor cu experiență 
în munca de conducere. Este con
cludentă, de asemenea, pentru jus
tețea politicii naționale, marxist- 
leniniste, promovate de partidul 
nostru, reprezentarea corespunză
toare in Marea Adunare Națională 
și consiliile populare a oamenilor 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare. în Marea Adunare 
Națională, 88,7 la sută din deputați 
sînt români, 8.2 la sută maghiari, 
2,2 la sută germani și aproape 1 
la sută de alte naționalități. în 
consiliile populare, naționalitățile 
conlocuitoare sînt reprezentate în 
mod corespunzător, ținînd seama 
de situația din fiecare județ și lo
calitate.

Este evident, tovarăși, că rezul
tatele votului de la 9 martie ex
primă adeziunea deplină și totală 
a tuturor oamenilor muncii din ța
ra noastră, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor față 
de politica internă și externă a 
partidului, față de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al XI-lea. Tot
odată, votul dat candidaților Fron
tului Unității Socialiste exprimă 
angajamentul ferm al națiunii 

tații Socialiste, propun plenarei să 
recomande Marii Adunări Națio
nale realegerea, în înalta funcție 
de președinte ăl Republicii Socia
liste România, a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Slujind cu pasiune și putere de 
muncă impresionantă, cu devota
ment nemărginit cauza poporului 
și a comunismului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a determinat, 
prin gîndirea și fapta sa, creșterea 
rolului conducător al partidului în 
societate, a imprimat un puternic 
dinamism și spirit înnoitor întregii 
activități de făurire a civilizației 
socialiste în patria noastră, a ri
dicat prestigiul internațional al 
României.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca președinte al Repu
blicii Socialiste România repre- 

noastre de a-și pune întreaga e- 
nergie și capacitate creatoare în 
slujba mărețului Program de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism, de a nu precupeți ni
mic pentru realizarea prevederilor 
cincinalului actual și ale celui vii
tor, pentru înflorirea continuă â 
patriei noastre, pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor. (Aplau
ze puternice).

De la această tribună a plena
rei comune a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste doresc să 
exprim cele mai vii și călduroase 
mulțumiri întregului nostru popor 
pentru votul acordat la 9 martie 
candidaților Frontului Unității So
cialiste, pentru încrederea mani
festată față de politica partidului, 
față de programul cu care Frontul 
Unității Socialiste s-a prezentat în 
fața țării, față de cei propuși în 
organele puterii de stat, centrale 
și locale. Această încredere a ma
selor largi populare ne sporește și 
mai mult hotărîrea de a face to
tul pentru bunăstarea și fericirea 
națiunii noastre socialiste, pentru 
asigurarea mersului ei ferm îna
inte pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice).

zintă recunoașterea înaltelor sale 
calități de conducător revoluțio
nar, energic și clarvăzător, care îl 
desemnează în mod firesc pentru 
învestirea în suprema funcție de 
conducere a țării, constituie, în 
același timp, chezășia înfăptuirii 
neabătute a Programului partidu
lui, a înaintării victorioase a pa
triei noastre pe drumul socialis
mului și comunismului".

Participanții la plenara comună 
a C.C. âl P.C.R. și Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste au ovaționat îndelung pentru 
secretarul general al partidului, 
exprimînd astfel înalta stimă, pre
țuire și apreciere a meritelor și 
activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
și statului nostru.

Plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Național a!

Fiecare deputat ales în Marea 
Adunare Națională și în consiliile 
populare județene, municipale, o- 
rășenești și comunale trebuie să-și 
îndeplinească mandatul încredin
țat de popor, acționînd pentru a 
justifica încrederea acordată prin 
muncă intensă în vederea soluțio
nării concrete a problemelor dez
voltării noastre economico-Sociale. 
pentru unirea eforturilor celor ce 
muncesc în scopul traducerii în 
viață a Programului și Directive
lor adoptate de Congresul al XI- 
lea al partidului.

îmi exprim convingerea că în
tregul Comitet Centrâl, Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste, în concordanță cu voința 
exprimată de întregul nostru po
por, vor intensifica eforturile în 
vederea traducerii în viață a ho- 
tărîrilor istorice ale Congresului al 
XI-lea, pentru asigurarea ridicării 
țării noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație. (Vii aplauze).

Cred că sînteți de acord Să ne 
exprimăm convingerea că toți de
putății din Marea Adunare Na
țională și din consiliile populare 
vor depune o activitate susținută 
pentru a justifica încrederea ma
selor populare în ei și să le 
urăm succes în activitatea lor.

Vă urez tuturor multă sănătate 
ți fericire I (Aplauze puternice).

Frontului Unității Socialiste a ho- 
tărit, în unanimitate, Să reco
mande Marii Adunări Naționale 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, cu 
convingerea că acest act exprimă 
voința întregului nostru partid, a 
tuturor organizațiilor ce alcătuiesc 
Frontul Unității Socialiste, a na
țiunii române.

Plenara comună a aprobat apoi 
propunerile de candidați pentru 
funcțiile de președinte al Marii 
Adunări Naționale, de prim-minis
tru al guvernului, de membri ai 
Consiliului de Stat, al guvernului, 
ai Biroului M.A.N., de președinți ai 
comisiilor M.A.N., aceste recoman
dări urmînd să fie supuse forului 
legislativ suprem al țării.

Ședința 
Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român;
în ziua de 17 martie a avut loc 

ședința Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La ordinea de zi au fost exami
nate unele probleme organizatori
ce, adoptîndu-se următoarele ho- 
tărîri :

X. — Pentru completarea numă
rului de membri ai C.C. al P.C.R., 
Comitetul Central al P.C.R. a ho- 
tărît trecerea tovarășului Nicolae 
Matei din rîndul membrilor su- 
pleanți în rîndul membrilor Comi
tetului Central.

2. — La solicitarea tovarășului 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Comitetul Central 
al P.C.R. a hotărît să recomande 
eliberarea sa din funcția de pre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, din motive de sănă
tate. C.C. al P.C.R. a hotărît, tot
odată, ca tovarășul Mihai Dalea 
să fie ales președinte al Colegiului 
Central de Partid.

3. — C.C. al P.C.R. a hotărît 
să recomande pentru funcția 
de președinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor pe tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. în legătură cu aceasta, C.C. 
al P.C.R. a hotărît eliberarea sa 
din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R.

4. — C.C. al P.C.R. a ales pe to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R., urmînd să fie eli
berat din funcția de ministru de 
interne.

5. — C.C. al P.C.R. a ales pe to
varășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, în funcția de secretar al C.C.

| al P.C.R. și a recomandat alegerea 

sa ca președinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale.

6. — C.C. al P.C.R. a hotărît ex
cluderea din rîndul membrilor su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R. a tovară
șului Virgil Actarian, pentru de
ficiențe grave în activitatea sa, 
pentru abateri de la principiile e- 
ticii și echității socialiste, pentru 
nesinceritate față de partid.

în încheierea lucrărilor ședinței 
C.C. al P.C.R., a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, secretarul ge
neral al partidului a atras încă o 
dată atenția asupra necesității de 
a se manifesta permanent, din par
tea tuturor comuniștilor, indife
rent de funcțiile pe care le ocupă, 
o atitudine fermă în aplicarea șl 
respectarea Statutului partidului, 
a Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, în 
combaterea oricăror tendințe de 
încălcare a acestora. Niciodată și 
în nici o împrejurare, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti
dul nostru nu a făcut și nu poate 
face deosebiri între activitatea 
partinică, între activitatea la locul 
de muncă al fiecăruia și viața sa 
personală, ambele laturi reprezen- 
tînd un tot unitar.

Organele și organizațiile de par
tid, a spus în încheiere tovarășii! 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să ac
ționeze pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor și normelor a- 
doptate de cel de-al XI-lea Con
gres, să vegheze ca toți membrii 
partidului să acționeze pentru a- 
plicarea întocmai atît a politicii 
generale a partidului, cît și a prin
cipiilor comuniste de viață și ele 
muncă, contribuind astfel la întă
rirea rolului conducător al parti
dului nostru în toate sferele acti
vității economice și sociale, asigu- 
rînd întărirea legăturii partidului 
cu masele, creșterea prestigiului 
său pe plan intern și internațional.

(Urmare din pag. D
Continuator strălucii al marilor 

ctitori de țară liberă, întreaga viață 
și activitate a secretarului general 
al partidului constituie un exemplu 
de slujire eu nestrămutată credință 
a intereselor clasei muncitoare, a po
porului, de dăruire întru binele și 
prosperitatea României. Poporul ro
mân s-a convins prin propria ex
periență de rodnicia conducerii 
clarvăzătoare — expresie a cute-, 
zanței revoluționare, a dinamismului 
și spiritului științific, trăsături pro
prii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care și-au pus amprenta determinan
tă asupra ultimului deceniu. cel 
mal fertil și mai bogat in înfăptuiri 
din istoria României.

Partidul Comunist Român și Fron
tul Unității Socialiste propun reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pornind de la modul strălucit în care 
șî-a exercitat funcția de președinte 
al statului, de la necesitatea înfăp
tuirii cu deplin succes a obiectivelor 
cuprinse în Programul partidului, 
oare deschid înaintea României so
cialiste perspective grandioase de în
florire economică și spirituală, de 
prosperitate și bunăstare.

Partidul Comunist Român șl Fron
tul Unității Socialiste proprii reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte al republi
cii, avînd în vedere prodigioasa acti
vitate desfășurată pe planul relații
lor externe, pentru cauza păcii și 
colaborării internaționale, pentru a- 
firmarea dreptului sacru al tuturor 
popioarelor de a fi stăpîne ale pro
priilor destine, pentru edificarea 
unei noi ordini economice și politi
ce — activitate ce a sporit conside
rabil în întreaga lume autoritatea 
României și prestigiul șefului statu
lui român, ca eminentă personali
tate a epocii contemporane.

Partidul Comunist Român și Fron
tul Unității Socialiste propun reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de președinte al republicii 

ca o indestructibilă garanție a con
tinuității mersului mereu inainte, 
victorios, al României pe calea civi
lizației socialiste și comuniste, a 
creșterii contribuției țării noastre la 
crearea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Onorată Mare Adunare Națională,
Vă rog să-mi permiteți să exprim 

convingerea că votul tuturor' deno
taților va constitui o expresie fidelă 
a unanimității cu care întregul po
por român, unit iu cuget și în faptă, 
dorește să-I aibă mai departe în 
fruntea statului și a destinelor sale 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Deputății, întreaga asistență pri
mesc cu profundă satisfacție propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, să fie reales pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România. Răsună puternice urale, 
nesfirșite ovații.

Ora 16,45. In unanimitate, deputății 
Marii Adunări Naționale realeg în 
funcția de președinte al republicii pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
iubit fiu al națiunii noastre, eminent 
militant revoluționar, patriot înflă
cărat și internaționalist consecvent.

Prin votul unanim al Marii Adu
nări Naționale, care este însuși voiul 
țării, al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este proclamat președinte 
al Republicii Socialiste România.

în aplauzele participanților la șe
dință. președintele Marii Adunări 
Naționale invită pe președintele 
Republicii Socialiste România Ia 
înalta tribună a forului legislativ su
prem ăl țării.

Adresindu-se președintelui repu
blicii. tovarășul Nicolae Giosan a 
spus :

„Stimate tovarășe președinte al 
Republicii Socialiste România,

în aceste momente solemne ale in
vestituri! dumneavoastră In înalta 

funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România și comandant su
prem al forțelor armate, în numele 
Marii Adunări Naționale, vă rog să 
primiți simbolurile demnității și 
prestigiului, ale puterii de stat, ale 
autorității suverane ale poporului ro
mân, ale voinței sale de a se dezvolta 
liber si independent, pe calea socia
lismului și comunismului".

Pe umerii președintelui Republicii 
Socialiste România este petrecută o 
eșarfă în culorile drapelului national, 
pe care strălucește stema tării. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii este 
înminat. in același timp, însemnul 
prezidențial și de comandant suprem 
al forțelor armate ale țării noastre.

In numele Marii Adunări Naționale, tovarășul NICOLAE GIOSAN 
a rostit cuvîntul omagial.

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
președinte al Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională și țara 
întreagă trăiesc în aceste clipe so
lemne satisfacția profundă a reale
gerii dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Republicii Socia
liste România. Votul unanim al Marii 
Adunări Naționale exprimă voința și 
sentimentele Întregului nostru popor.

Ne aducem aminte că în urmă cu 
un an, tot în luna martie, sub cupola 
acestei săli am ascultat adine emo
ționați, martori, ca și acum, ai unui 
moment de scamă al istoriei noastre 
naționale, cuvintele jurămîntului ros
tit de dumneavoastră in fața națiu
nii. Și este pentru noi, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o dato
rie de conștiință și un motiv de a- 
dincă mindrie patriotică și comunis
tă să spunem că țara întreagă vede 
în activitatea dumneavoastră exem
plară și prodigioasă cea mai vie, cea

în continuare a avut loc depu
nerea jurămîntului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit In mod solemn ju- 
rămîntul Înscris în Constituția 
Republicii Socialiste România pentru 
investirea în înalta, funcție de pre
ședinte al țării. Jurământul rostit este 
întărit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prin semnarea textului constitutional.

Deputății Marii Adunări Naționale, 
invitații la sesiune, iar prin in
termediul transmisiei directe a pos
turilor noastre de radio și televi
ziune, practic, toți cetățenii, tării 6int 
martorii acestui moment solemn.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

mal înaltă ș! cea mal fierbinte ex
presie a ideilor acestui legămint. Ni
meni nu a slujit cu mai multă cre
dință patria decit dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, n-a ac
ționat cu mai multă fermitate pentru 
apărarea independenței, suveranității 
și integrității țării, pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului in Republica Socialistă Româ
nia ! Nimeni n-a militat mai ferm 
decit dumneavoastră pentru respecta
rea și apărarea Constituției și a le
gilor țării, nimeni n-a făcut mai 
mult pentru aplicarea consecventă a 
principiilor democrației socialiste, 
pentru afirmarea în viața societății 
a normelor eticii și echității socia
liste ! Nimeni n-a promovat mai 
ferm decit dumneavoastră politica 
externă a României socialiste de 

prietenie și alianță cu toate țările 
socialiste, de colaborare cu toate na
țiunile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, de solidaritate cu 
forțele revoluționare și progresiste 
de pretutindeni, de pace și prietenie 
între popoare ! Nimeni n-a depus 
mai multă energie decit dumnea
voastră pentru a-și face întotdeauna 
datoria cu cinste și devotament pen
tru strălucirea și măreția națiunii 
noastre socialiste, a Republicii So
cialiste România !

Recent ați declarat din nou >n 
fața întregului partid și popor că nu 
cunoașteți cauză mai inaltă decit 
servirea poporului, a partidului, a 
ideilor socialismului și comunismu
lui. Noi știm cu toții, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că Istoria con
temporană a României a confirmat 
de mult acest adevăr. Noî știm că 
ați făcut și faceți totul pentru a ă- 
sigura creșterea rolului partidului, a 
unității sale de monolit. Noi știm 
că ați făcut și faceți totul în vede
rea unirii tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a în
tregului popor, sub gloriosul steag 
triumfător al partidului. Noi știm că 
ați servit și serviți fără preget cauza 
socialismului și comunismului în 
România și in lume !

Noî știm că ați militai și militați 
neabătut pentru colaborare și pen
tru pace în lume ! Noi știm că ați 
servit și serviți numai poporul, par
tidul, socialismul și comunismul !

Se împlinește peste citeva zile un 
deceniu de cînd dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați 
în fruntea partidului. Noi știm cu 
toții că dacă acest deceniu este cea 
mai fertilă etapă din istoria Româ
niei aceasta se datorește energiilor 
neobosite, pasiunii revoluționare, 
spiritului creator pe care le-ați dăruit 
partidului și țării, abnegației înflă

cărate cu care v-ați dăruit celor mai 
înalte aspirații ale poporului al că
rui ilustru fiu sînteți. De aceea, țara 
vede in dumneavoastră pe omul ca
re întruchipează cele mai înalte ca
lități ale poporului român, un im
presionant și puternic exemplu de 
spirit revoluționar, de militant în
flăcărat, clarvăzător, curajos și dîrz, 
care de peste patru decenii nu cu
noaște alt ideal mai înălțător decit 
servirea devotată a intereselor patriei 
și partidului, ale revoluției socialis
te, ale viitorului nostru comunist.

De numele dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se leagă 
întregul nostru drum, Congresele al 
IX-lea, al X-Iea, al XI-lea ale parti
dului, momente de covirșitoare im
portanță pentru înnoirea șî perfec
ționarea vieții noastre social-politice, 
economice și spirituale, pentru pro
movarea unui spirit nou, care a dat 
un avinț fără precedent forțelor 
creatoare ale poporului. Cu nu
mele dumneavoastră se identifi
că perspectivele grandioase cuprin
se in Programul partidului, pro
gramul întregului nostru popor.

Permiteți-ml, mult stimate tova
rășe președinte al republicii, ca de 
la tribuna Marii Adunări Naționale 
să exprimăm, în aceste momente so
lemne, recunoștința fierbinte a în
tregului nostru popor pentru tot ce 
ați dat construcției socialiste din 
tara noastră, prosperității și liber
tății patriei, prestigiului ei în lume, 
socialismului și păcii.

Vă felicităm pentru reînvestirea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România și vă adresăm urările noas
tre. ale tuturor, de sănătate, viață 
lungă, multă putere de muncă, pen
tru a conduce mai departe poporul 
român în măreața operă de înfăptui
re a Programului partidului nostru 

comunist de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comunism.

Realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general a) 
partidului, în funcția supremă a sta” 
tulul nostru constituie, pentru pm^ 
tid, pentru popor, o puternică garan
ție că vor fi înfăptuite cu consec
vență și in cele mai bune condiții 
obiectivele istorice din documentele 
Congresului al XI-lea al partidului, 
înscriind astfel o nouă pagină glo
rioasă în istoria României, asigurind 
înaintarea patriei spre noi culmi de 
progres și civilizație.

Vă rog să-mi îngăduiți, în aceste 
momente memorabile, să exprim le- 
gămîntul solemn al întregului nostru 
popor de a urma neabătut, cu înflă
cărat devotament, Partidul Comunist 
Român, de a face totul pentru pro
gresul și prosperitatea României, 
pentru triumful socialismului și co
munismului in patria noastră.

Trăiască Republica Socialistă 
România !

Să trăiască președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Primit cu cele mal vii sentimente 
de dragoste, cu aplauze nesfirșite, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în repetate rânduri, cuvfntarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România a fost salutată cu puternice 
aplauze.

în această zi memorabilă a reale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in inalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, națiu
nea română și-a reafirmat hotărîrea 
de a înfăptui neabătut politica parti
dului. hotărârile istorice ale Congre
sului al XI-lea al P.C.R., mărețul 
Program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comunism.
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Momente solemne de la ceremonia realegerii tovarășului Nicolae Ceausescu în cea mai înaltă și de răspundere funcție în stat — președinte al Republicii Socialiste România

DISCURSUL SOLEMN AL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag, I)

Avem un popor minunat, hotărît 
să-și făurească o viață demnă, li
beră, fericită, prin munca sa plină 
de abnegație. Avem o călăuză în
cercată, care în decursul decenii
lor, îndeosebi în anii construcției 
socialiste, și-a îndeplinit cu cinste 
misiunea de forță politică con
ducătoare a societății — Parti
dul Comunist Român. Partidul 
nostru a dovedit prin întrea
ga sa istorie și activitate revo
luționară că nu are nimic mai pre
sus decît interesele și bunăstarea 
națiunii noastre socialiste, sluji
rea cauzei socialismului, comunis
mului șt păcii. (Aplauze puternice, 
îndelungate). Calea spre minuna
tele piscuri ale viitorului este 
luminată de măreața concepție 
despre lume și viață a proletaria
tului— materialismul dialectic și 
istoric — de Programul partidului, 
care constituie expresia științifică 
a marxism-leninismului creator în 
România. (Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,

Odată cu preocuparea pentru 
înfăptuirea Programului și Direc
tivelor, pentru dezvoltarea multi
laterală a patriei, vom acționa cu 
fermitate pentru o politică ex
ternă de colaborare și pace cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Avem permanent în vedere că 
între politica națională și interna
țională există o strînsă interdepen
dență dialectică, ele condiționîn- 
du-se reciproc. Pornim statornic 
de la principiul că succesele ob
ținute de fiecare popor în dezvol
tarea economico-socială, în făuri
rea noii orînduiri socialiste sînt 
o contribuție la cauza generală a 
socialismului, a progresului social, 
a colaborării și păcii în lume. (A- 
planze puternice).

La baza întregii activități inter
naționale a statului nostru vor sta 
concluziile și liniile directoare a- 
doptate de Congresul al XI-lea al 
partidului. Viața demonstrează lu
nă de lună, zi de zi s-ar putea spu
ne, justețea acestor concluzii și a- 
precieri. Raportul de forțe mon
dial este în permanentă schimbare, 
situația internațională continuă să 
fie deosebit de complexă. Asistăm 
la afirmarea tot mai puternică a 
hotărîrii popoarelor de a fi stăpî- 

ne pe bogățiile naționale, pe desti
nele proprii, de a-și făuri viața 
așa cum doresc, fără nici un ames
tec din afară, de a trăi libere și 
independente. (Vii aplauze).

Ca urmare a schimbărilor pe
trecute pe arena mondială, s-au 
realizat anumiți pași pe calea spre 
destindere în relațiile internațio
nale. Acest curs nu este însă decît 
la început, este încă foarte fragil. 
Mai sînt puternice forțe reacționa
re, mai există conflicte și zone de 
încordare în lume, care pot pune 
în orice moment în pericol cursul 
destinderii, pot duce la agravarea 
situației internaționale, la eveni
mente cu consecințe imprevizibile. 
Iată de ce considerăm că se im
pune intensificarea eforturilor tu
turor forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, ale tuturor popoarelor 
pentru continuarea și consolidarea 
cursului spre destindere, pentru 
realizarea unei politici internațio
nale noi, pentru crearea unei lumi 
mai drepte și mai bune, în care 
fiecare națiune să se poată consa
cra, fără teama unei agresiuni, 
dezvoltării economico-sociăle, pro
gresului propriu.

în conformitate cu Directivele 
Congresului al XI-lea, vom acționa 
în continuare, cu toată hotărîrea, 
pentru dezvoltarea colaborării po
litice, economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale cu toate țările so
cialiste. Vom milita neabătut pen
tru dezvoltarea colaborării în ca
drul C.A.E.R., în spiritul hotărâ
rilor adoptate în comun, menite să 
conducă la apropierea nivelurilor 
de dezvoltare a tuturor țărilor 
membre, la ridicarea economico- 
socială a fiecărei națiuțij socia
liste. Considerăm că uriitatea și 
colaborarea între toate țările so
cialiste constituie un factor deter
minant al succesului în opera de 
edificare a socialismului în fiecare 
țară, al creșterii prestigiului so
cialismului în lume, al sporirii 
contribuției sale la politica mon
dială de colaborare, destindere și 
pace. (Aplauze puternice).

Vom acționa cu toată hotărîrea 
pentru amplificarea colaborării 
multilaterale cu țările în curs de 
dezvoltare ; considerăm că aceasta 
este o necesitate obiectivă pentru 
progresul fiecărei țări, cît și pen
tru lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia- 
lismului.

în spiritul principiilor coexisten

ței pașnice, vom acționa în conti
nuare pentru extinderea colaboră
rii cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială.

Sîntem hotărîți să participăm 
activ la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul de valori 
materiale și spirituale, văzînd în 
aceasta o necesitate obiectivă atît 
pentru progresul fiecărei națiuni, 
cît și pentru o politică nouă, de
mocratică în întreaga viață inter
națională.

La baza tuturor relațiilor noas
tre externe vom așeza neabătut 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecul în treburile interne, 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța, dreptul fiecărui 
popor de a fi deplin stăpîn pe 
destinele sale. (Aplauze puternice).

Așa cum am menționat și în 
alte împrejurări, sîntem îngrijo
rați de marea concentrare de for
țe militare și de armament, inclu
siv nuclear, existentă în Europa, 
consid'erînd că această situație 
constituie un grav pericol nu nu
mai pentru pacea continentului 
nostru, ci și a întregii lumi. 
Apreciem că desfășurarea lucrări
lor Conferinței pentru securitatea 
europeană a dus la obținerea unor 
rezultate însemnate. Există reale 
posibilități pentru încheierea cu 
succes a acestei conferințe, pentru 
adoptarea, în cadrul unei reuniuni 
la nivel înalt, a documentelor care 
să garanteze înfăptuirea securității 
în Europa, instaurarea unor relații 
de largă colaborare între toate na
țiunile.

Aș dori de la această înaltă tri
bună să adresez tuturor guverne
lor, parlamentelor, națiunilor eu
ropene chemarea de a face totul 
pentru inaugurarea unei ere noi în 
viața continentului european, pen
tru promovarea fermă a unei poli
tici de colaborare și de pace între 
toate națiunile, împlinind astfel o 
necesitate vitală nu numai pentru 
Europa, ci pentru întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Vom acționa neabătut pentru 
dezvoltarea colaborării în Balcani. 
Ne pronunțăm pentru soluționarea 
politică a problemei cipriote, astfel 
încît să se asigure păstrarea inde
pendenței, integrității și neutrali
tății Ciprului.

Sînt necesare eforturi susținute 

pentru soluționarea, pe cale poli
tică, a încordării din Orientul Mij
lociu, pentru realizarea unei păci 
juste și trainice în această zonă, 
Asemenea eforturi se cere să fie 
depuse de către toate popoarele, 
îndeosebi de cele din Europa, 
direct interesate în instaurarea 
unui climat de destindere, colabo
rare și o pace dreaptă în Orientul 
Mijlociu.

Sînt, de asemenea, necesare efor
turi susținute pentru realizarea pă
cii în Indochina, renunțîndu-se la 
orice intervenție care ar putea 
complica și agrava situația, pune 
în pericol securitatea în această 
zonă și în întreaga lume.

In soluționarea diferitelor liti
gii între state considerăm că tre
buie să se pornească de Ia princi
piile Cartei Națiunilor Unite, a- 
plicîndu-se ferm și consecvent 
metoda tratativelor pașnice, renun
țîndu-se cu desăvîrșire la orice 
politică de forță sau de amenința
re cu forța. Este necesar ca fiecare 
stat, . fiecare pORor. să înțeleagă 
faptul că nici o problemă interna
țională nu se mai poate soluționa 
astăzi prin forță sau prin amenin
țare cu forța, că recurgerea la a- 
ceste mijloace anacronice poate 
doar să complice lucrurile, să 
pună în pericol viața și pacea po
poarelor. Repet din nou ceea ce 
am spus Ia adunarea populară din 
ajunul alegerilor : orice popor care 
dorește să fie liber și independent 
trebuie să respecte libertatea și 
independența celorlalte popoare 1 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Se impune o intensificare a ac
tivității tuturor statelor lumii pen
tru democratizarea vieții interna
ționale, pentru realizarea unei or
dini economice și politice care să 
asigure relații noi, de deplină ega
litate, de colaborare reciproc a- 
vantajoasă între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

O atenție deosebită vom acorda 
și în continuare lichidării subdez
voltării, soluționării gravelor pro
bleme economice care preocupă 
lumea de azi, pe o bază nouă, care 
să permită lichidarea decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele ră
mase în urmă, apropierea treptată 
a nivelurilor lor de dezvoltare, ți- 
nîndu-se, desigur, seama de condi
țiile geografice, climatice speci
fice ale fiecărui popor. Este nece
sar să se asigure accesul nestin

gherit al tuturor popoarelor la 
cuceririle științei, tehnicii și cul
turii contemporane.

Soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale nu 
se poate realiza decît cu partici
parea activă și egală a tuturor sta
telor, fără .deosebire de mărime 
sau de orînduire socială. în acest 
sens, un rol tot mai important re
vine țărilor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, țărilor mici și mijlocii, 
care trebuie să acționeze efectiv 
și energic pentru rezolvarea tu
turor problemelor în interesul fie
cărei națiuni, al propășirii gene
rale a popoarelor, al păcii.

România va acționa în conti
nuare pentru sporirea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite șl al 
altor organisme internaționale, 
astfel ca acestea să devină un ca
dru organizat pentru dezbaterea și 
soluționarea în comun a tuturor 
problemelor care preocupă ome
nirea.

în spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea cu privire la viața 
internațională, al expunerii pre
zentate la marea adunare popu
lară din ajunul alegerilor, sîntem 
hotărîți să dezvoltăm colaborarea 
multilaterală cu toate statele lu
mii, să participăm tot mai activ la 
soluționarea tuturor problemelor 
complexe internaționale.

Adresăm, de la această înaltă 
tribună, tuturor guvernelor și po
poarelor lumii apelul de a face 
totul, pînă nu este prea tîrziu, 
pentru a opri cursa înarmărilor,

Călduroase felicitări adresate
Președintelui Republicii

După ședința de învestitură, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună eu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a primit călduroase felicitări din partea 
tovarășilor Manea Mănescu, Emil 

Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu. Gheorghe Oprea, Gheorghe 

pentru a lichida subdezvoltarea, 
pentru soluționarea în comun a 
problemelor economice complexe, 
pentru realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Stă în puterea 
noastră, a tuturor, ca, acționînd cu 
deplină răspundere față de desti
nul popoarelor noastre, față de 
cauza progresului, bunăstării și 
fericirii generale, față de cauza 
păcii, să asigurăm lichidarea în
cordării în viața internațională, 
instaurarea unei politici noi, de co
laborare și pace pe pămînt. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,

Acum, la începerea acestei le
gislaturi, putem prevedea că ur
mătorii 5 ani vor cere eforturi sus
ținute din partea întregului popor 
pentru înfăptuirea cu succes a 
programului de dezvoltare econo
mico-socială a țării și pentru par
ticiparea tot mai activă a Româ
niei la soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale. 
Sîntem ferm hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru reali
zarea cu succes a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, asigurînd patriei 
noastre un nivel de dezvoltare ma
terială și spirituală tot mai ridicat, 
un loc tot mai demn în marea fa
milie a națiunilor socialiste, a tu
turor națiunilor lumii.

Doresc să asigur, și de la această 
înaltă tribună, Marea Adunare Na
țională, partidul, întregul popor că 
voi face totul pentru a-mi îndeplini 
în cele mai bune condiții misiunea

Pană, Ion Pățan, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Mihai Telescu, loan 
Ursu, Richard Winter.

Au adus, de asemenea, omagiul 
lor membri ai C.C. al P.C.R.. ai Con- 

încredințată, pentru a uni efortu
rile întregului partid și popor, ale 
întregii noastre națiuni, în vederea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării ferme 
a României spre comunism. (Aplau
ze puternice, îndelung repetate).

îmi exprim convingerea că toți 
deputății Marii Adunări Naționale, 
atît în cadrul acestui înalt forum, 
cît și fiecare la locul său de mun
că, vor face totul pentru a-și Ink 
deplini cu cinste îndatoririle față 
de popor, faț.T de cauza socialis
mului și a păcii în lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Sînt pe deplin încredințat că în
tregul nostru popor se va uni șl 

'mai strîns în cadrul Frontului Uni
tății Socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pen
tru înfăptuirea Programului și a 
Directivelor — documente istorice 
a căror traducere în viață va asi
gura ridicarea țării noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, creș
terea bunăstării și fericirii națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii, întregului popor noi și 
mari succese în măreața muncă 
viitoare de edificare a patriei noas
tre comuniste, multă sănătate ți 
multă fericire ! (Aplauze puternice, 
îndelungate ; urale și ovații ; cei 
prezenți in sală aclamă cu puter
nic entuziasm pentru președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

siliului de Stat și ai Guvernului, 
deputății Marii Adunări Naționale.

Ciocnind o cupă de șampanie eu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, toți cei 
de față au adresat președintelui Re
publicii Socialiste România urări de 
multă sănătațe și putere de muncă, 
de succes în activitatea consacrată 
propășirii patriei, fericirii poporului, 
cauzei socialismului si păcii in lume.
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UCRĂRILE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Alegerea Președintelui Republicii 

Socialiste România și ceremonia în
vestiturii au fost precedate de con
stituirea Marii Adunări Naționale in 
cea de-a VII-a legislatură.

l-a deschiderea ședinței, secretarul 
Consiliului de Stat. Constantin Stă- 
tescu. arată că. potrivit articolului 6 
din Regulamentul de funcționare a 
Marii Adunări Naționale, lucrările 
primei sesiuni a legislaturii urmează 
să fie conduse, oină la alegerea Bi
roului M.A.N.. de către președintele 
de virstă.

Lucrările ședinței de constituire a 
Marii Adunări Naționale au fost pre
zidate de tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu. cel mai vârstnic dintre depută
ții legislaturii. Rostind cuvintul de 
deschidere, el a spus : „îmi revine 
cinstea deosebită, in calitate de pre
ședinte de virstă. de a deschide a- 
ceastă primă sesiune a celei de-a 
VII-a legislaturi a Marii Adunări Na
ționale. legislatură de o mare însem
nătate, care coincide cu intrarea in
tr-o nouă etapă a istoriei și vieții po
porului român, angajat astăzi cu toa
te forțele și energiile sale în înfăp
tuirea Programului partidului, a Di
rectivelor Congresului al XI-lea.

Strălucita victorie în alegeri a 
Frontului Unității Socialiste consti
tuie o puternică și elocventă ma
nifestare a coeziunii întregului nos
tru popor în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului gene
ral „al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La 9 martie, poporul nostru și-a 
exprimat încă o dată voința de a in- 
ffntui neabătut Programul partidu- 
It <■ de a asigura prin muncă neobo
sită înaintarea tării noastre pe dru
mul progresului și prosperității, ri
dicarea societății noastre pe o treap
tă superioară de dezvoltare, situarea 
României in rindul țărilor dezvoltate 
ale lumii.

Alegindu-ne în forul suprem al pu
terii de stat, poporul ne-a încredin
țat o mare răspundere, aceea ca prin 
întreaga noastră activitate să fim la 
înălțimea epocii ne care o străba
tem. contribuind cu întreaga noastră 
capacitate, cu întreaga noastră pu
tere de muncă la îndeplinirea isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 

XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. aprobate unanim și entuziast de 
întregul nostru popor.

De aceea, legâmintul nostru pe 
care. acum, la începutul noii legis
laturi. il facem in fața întregii na
țiuni este acela de a răspunde cu 
cinste încrederii pe care ne-au acor- 
dat-o alegătorii, poporul român, de a 
exercita cu ipaltă exigență manda
tul de deputat, de a face totul, ani
mați de sentimentul luminos al dra
gostei de patrie, pentru făurirea unei 
Românii mereu mai puternice, mai 
înfloritoare, pentru creșterea presti
giului ei in lume".

La propunerea deputatului Con

© Ședința de constituire a Marii Adunări Naționale
© Alegerea Biroului Marii Adunări Naționale
@ Ordinea de zi a sesiunii

stantin Pîrvulescu. Marea Adunare 
Națională a ales pe deputății Ștefan 
Pascu și Vasile Mușat să-l asiste pe 
președintele de virstă in exercitarea 
atribuțiilor sale.

Marea Adunare Națională a ales 
apoi dintre deputati o comisie de 
validare pe durata întregii legisla
turi pentru verificarea alegerii de
putaților. alcătuită din 19 membri.

Lucrările ședinței au fost apoi sus
pendate, pentru a da posibilitate Co
misiei de validare să-și desfășoare 
activitatea.

La reluarea lucrărilor. deputatul 
Mihai Tclescu, ales președinte al 
Comisiei de validare, a prezentat ra
portul acestei comisii.

în unanimitate. Marea Adunare 
Națională a validat apoi mandatele 
celor 349 deputati aleși la 9 martie 
1975.

în aplauzele tuturor celor prezent!. 

președintele de virstă, deputatul 
Constantin Pirvulescu. a declarat 
constituită Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România.

S-a trecut apoi la alegerea Birou
lui Marii Adunări Naționale.

Pe baza hotăriril adoptate de ple
nara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, deputatul Iosif 
Uglar a propus alegerea ca preșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
pentru cea de-a VII-a legislatură, a 
deputatului Nicolae Giosan, iar ca 
vicepreședinți a deputaților Ștefan

Mocuta, Aneta Spornic, Gheorghe 
Pușkas și Virgil Teodorescu.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
fost ales in unanimitate, in compo
nenta propusă,

Luind cuvintul, președintele Marii 
Adunări Naționale a spus : „Vă rog 
să-mi îngăduiți să exprim, în nu
mele membrilor Biroului Marii Adu
nări Naționale, caldele noastre mul
țumiri, profunda noastră recunoștin
ță Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialis
te. personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al par
tidului. Președintele Republicii So
cialiste România, dumneavoastră, 
stimati tovarăși deputati, pentru 
deosebita încredere și înalta răspun
dere pe care ni le-ați acordat.

Dorim să asigurăm partidul, pe 
dumneavoastră, mult iubite și sti

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, În
tregul nostru popor, că noi. depută
ții celei de-a VII-a legislaturi, ru 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea cu succes a hotărârilor 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care a des
chis o epocă nouă in istoria tării 
noastre, că vom depune toate efortu
rile pentru realizarea mărețului 
Program al partidului de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
pămintul României, pentru prospe
ritatea. independența și suveranitatea 
patriei, pentru pace și colaborare in
ternațională.

Permiteți-mi să exprim acum, la 
începutul unei noi legislaturi, anga
jamentul de a face totul pentru a 
merita încrederea celor ce ne-au 
ales, a maselor largi populare, de a 
acționa cu perseverență pentru ridi
carea la un nivel mai Înalt a acti
vității Marii Adunări Naționale co
respunzător sarcinilor mărețe ce stau 
in fata patriei, a poporului nostru in 
următoarea etapă istorică de dezvol
tare a României socialiste".

Marea Adunare Națională a apro
bat pentru actuala sesiune urmă
toarea ordine de zi :

1. Alegerea Președintelui Republi
cii Socialisle România ;

2. Proiectul de Lege cu privire la 
depunerea jurăniintului de credință 
și devotament față de Republica So
cialistă România ;

3. Alegerea Consiliului de Stat :
4. Alegerea Consiliului de Miniștri;
5. Proiectul de lege pentru modi

ficarea art. 53 din Constituția Re
publicii Socialiste România ;

G. Proiectul de lege pentru modi
ficarea unor articole din Regula
mentul de funcționare a Marii A- 
dunări Naționale ;

7. Alegerea secretarilor Marii A- 
dunări Naționale ;

8. Alegerea comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale ;

9. Proiectul de lege cu privire la 
modificarea unor articole ale Legii 
nr. 4/1973 privind dezvoltarea con
strucției de locuințe și ale Legii 
nr. 5/1973 privind administrarea fon
dului locativ și reglementarea ra
porturilor dintre proprietari și chi
riași.

Raportul
Comisiei de validare

Stimate tovarășe și stimati tova
răși deputati.

Comisia de validare a procedat la 
verificarea documentelor pe baza 
cărora au fost declarați aleși depu
tății in Marea Adunare Națională in 
alegerile ce au avut loc la 9 martie.

Comisia a examinat, pentru fie
care deputat, procesele-verbale ale 
comisiilor electorale de circumscrip
ție, ale comisiilor electorale ale sec
țiilor de votare, precum și celelalte 
documente aflate in dosarele de ale
geri care i-au fost puse la dispoziție 
de către Comisia Electorală Centra
lă. în urma verificării tuturor dosa
relor, raportăm Marii Adunări Na
ționale că toți cei 349 deputati au 
fost declarați aleși cu respectarea 
riguroasă a prevederilor Constituției 
si ale Legii electorale, neinregis- 
trindu-se nici o contestație împo
triva alegerii vreunui deputat in 
Marea Adunare Națională.

Comisia de validare a constatat
că toți deputății au 
Frontului Unității 
mai larg organism 
nent, revoluționar,

fost candidați ai 
Socialiste, cel 
politic perma- 
democratic, cu

caracter reprezentativ, care consti
tuie cadrul organizatoric de unire, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a forțelor politice și sociale 
ale națiunii noastre socialiste, a tu
turor organizațiilor de masă și ob
ștești, pentru participarea întregului 
popor la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, la 
conducerea tuturor domeniilor de 
activitate.

Pentru candidații Frontului Uni
tății Socialiste propuși in alegerile 
pentru Marca Adunare Națională au 

votat 14 715 539 cetățeni, reprezentind 
99,80 la sută din numărul alegători
lor care s-au prezentat la vot. Acest 
strălucit rezultat ave o profundă 
semnificație, întrucit reflectă o dată 
mai mult interesul politic viu, con
știința și înaltul simț de responsabi
litate civică, de participare a cetățe
nilor la conducerea vieții de stat, 
puternica și elocventa manifestare 
a coeziunii întregului popor in jurul 
Partidului Comunist Român. El o- 
glindește atașamentul de neclintit 
al oamenilor muncii față de orin- 
duirea socialistă, hot.ărîrea lor 
fermă de a transpune In viață sar
cinile și obiectivele stabilite de Con
gresul al XI-lea, Programul parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Din cei 349 deputati aleși, 115 lu
crează nemijlocit în producție, adu
când o contribuție de seamă la dez
voltarea economică și socială a pa
triei noastre ; 70 își desfășoară ac
tivitatea in industrie, construcții, 
transporturi, finanțe și comerț ; 45 
muncesc in întreprinderi agricole de 
stat, întreprinderi pentru mecaniza
rea agriculturii și cooperative agri
cole de producție.

Un număr de 60 deputati sint ca
dre de cercetare și proiectare, in- 
văfămint, știință, artă și cultură, iar 
38 sint ofițeri, juriști, medici, eco
nomiști, precum și reprezentanți ai 
cultelor.

Dintre deputății aleși. 136 dețin 
funcții de conducere in organele 
centrale si locale de partid, de stat 
și in organizațiile de masă și obș
tești, desfășurind o rodnică activita

te pentru aplicarea in viață a poli
ticii partidului și statului.

Dintre deputății Marii Adunări 
Naționale 53 sint femei muncitoare, 
țărance și intelectuale care au ob
ținut rezultate deosebite in produc
ție șl in activitatea obștească.

Din totalul deputati lor, 88,7 la sută 
sint români, 8,2 la sută maghiari, 2,2 
la sută germani și 0,9 la sută de alte 
naționalități, ceea ce constituie o 
nouă afirmare a aplicării consecven
te a politicii marxist-leniniste a 
partidului de egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, a frăției dintre oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, a ata
șamentului lor fată de cauza socia
lismului. pentru Înflorirea patriei 
noastre comune.

Marea Adunare Națională repre
zintă, prin însăși componența sa, 
toți cetățenii țării, fapt ce constitu
ie o chezășie a capacității sale de a 
promova interesele fundamentale ale 
poporului, de a îndeplini cu înaltă 
răspundere sarcinile și obiectivele 
tot mai complexe trasate de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român pentru construirea unei 
Românii socialiste moderne, avansa
te economic. înfloritoare.

Comisia de validare a Marii Adu
nări Naționale, constatînd că toți 
cei 349 deputați, inclusiv cei 19 mem
bri ai Comisiei de validare, a că
ror alegere a fost verificată de pre
ședintele de virstă, au fost declarați 
aleși, cu respectarea prevederilor 
Constituției și a Legii nr. 67/1974, 
propune Marii Adunări Naționale 
validarea mandatelor tuturor de
putaților declarați aleși.

Să folosim din plin această săptămină pentru
V

NOI COLECTIVE ANUNȚĂ 
ÎNDEPLINIREA 

CINCINALULUI ÎNAINTE

ULTURILflR DIN EPOCA I
în ultimele zile s-a lucrat cu hărnicie și spor pe ogoare, în gră

dinile de legume. Ținând seama de stadiul lucrărilor și de evoluția 
timpului, specialiștii recomandă să se concentreze toate forțele la in
tensificarea semănatului și executarea fiecărei operații Ia un nivel 
calitativ înalt. în această săptămină trebuie semănate toate suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu mazăre, plante furajere, diferite legu
me, sfeclă de zahăr. Este o lucrare a cărei urgență este impusă de 
necesitatea folosirii în cit mai bune condiții a umidității solului pen
tru răsărirea semănăturilor. întreaga atenție trebuie să se acorde, în 
continuare, pregătirii patului germinativ. Există condiții favorabile 
pentru a pregăti grădinărește stratul arabil pină la adincimea de in- 

1 gropare a semințelor, evitindu-se și pe această cale pierderile de umi
ditate din sol. Deosebit de importante sint inițiativele întreprinse In 
multe unități agricole de a se organiza în așa fel activitatea forma
țiilor mixte de mecanizatori și cooperatori incit la pregătirea patului 
germinativ și la semănat să se poată lucra in flux continuu. Iată citeva 
rezultate și aspecte de muncă 
ții noștri ;

de pe ogoare, relatate de coresponden-

de neajunsuri. în primul rînd. sem
nalăm că nu s-au asigurat toate se
mințele necesare. Cooperatorii din 
Boșia nu au preluat la timp sămînța 
de borceag, iar cei din Vinători nu 
au transportat de la „Agrosem" 
toate semințele de mazăre și ovăz. 
Organele agricole județene, sub în
drumarea comitetului județean de 
partid, au trecut Ia înlăturarea aces
tor deficiențe. Se relevă acțiunile de 
întrajutorare. între unitățile agricole 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste, atit cu atelaje pentru trans
portul semințelor, cit și cu tractoa
re și semănători pentru 
la timp și in 
mintă rilor.

efectuarea
bune condiții a insă-

Unitățile industriale 
din municipiul Călărași
SLOBOZIA (Corespondentul 

„Scinteii". Lucian Ciubotarul. — 
Colectivele din unitățile indus
triale ale municipiului Călărași 
au îndeplinit sarcinile actualu
lui cincinal la producția globa
lă cu 10 luni și 8 zile inainte de 
termen. Pină la sfirșitul anului 
se estimează că se va realiza 
suplimentar o producție în va
loare de 1,6 miliarde lei, con
cretizată în 45 000 tone de hir- 
tie, 30 000 tone de celuloză, 4 000 
tone de caiete. 40 000 metri cubi 
prefabricate din beton armat, 
10 000 metri cubi panouri mari 
pentru apartamente, 70 000 tone 
de nutrețuri combinate, peste 1 
milion de confecții și trico
taje ș.a.

în județul Vrancea, măsurile luate 
din timp pentru buna organizare a 
muncii și folosirea rațională a par
cului de mașini agricole au dus la 
insămînțarea întregii suprafețe pla
nificate pentru plantele furajere : 
mazăre, borceag, măzâriche, lucerna 
Si. in cea mai mare parte, sfecla fu
rajeră. în prezent se desfășoară din 
plin semănatul sfeclei de zahăr. Cele 
mai mari suprafețe au fost insămîn- 
tate in cooperativele agricole din 
Ciorăști, Mihălceni. Măicănești. Con- 
t'nuâ cu intensitate și lucrările pen- 
tiu păstrarea apei în sol, viteza zil
nică la grăpat fiind de 7 000 ha.

Menținerea umidității solului prin 
grăparea și disouirea operativă a 
ogoarelor este unul dintre obiecti
vele urmărite zi de zi pe ogoarele 
județului Gorj. Condițiile bune de 
muncă din cimp au permis mecani
zatorilor și cooperatorilor să încheie 
arăturile din primele zile de des- 
primăvărare. Accentul se pune acum 
pe grupatul ogoarelor. Bine se ac
ționează în această direcție în coo
perativele din Țințăreni, Plopșoru, 
Ct-ușeț, Jupinești și Girbov. însămin- 
tările se află in stadiu avansat în
deosebi in cooperativele din Săulești, 
Ceplea, Scoarța și Ploștina. în cea 
mai mare parte, culturile de mazăre, 
ovăz, borceag, in, lucerna, trifoi si 
sfeclă furajeră au fost însămîntate 
Continuă în ritm intens și acțiunea 
de fertilizare. Peste 16 509 ha 
griu și alte culturi de toamnă

fost fertilizate cu Îngrășăminte chi
mice. iar pe o suprafață de 4 000 ha 
ce vor fi cultivate cu porumb au 
fost administrate mai bine de 80 000 
tone îngrășăminte naturale.

Totul să fie insămințat în teren 
bine pregătit — acesta este Imperati
vul urmărit permanent în județul 
Cluj, unde însămințarea culturilor 
din epoca I se desfășoară intens. 
Cooperatorii din Bobilna au insă- 
mințat griul de primăvară și plan
tele de nutret in terenuri bine pre
gătite. La cooperativa agricolă Cim- 
pia Turzii s-au semănat 40 hectare 
cu trifoi in cultură ascunsă, iar la 
cooperativa Săndulești — 50 de hec
tare. Paralel se execută arăturile și 
grăpatul ogoarelor de toamnă in ve
derea păstrării apei in sol.

Intensificarea semănatului a deve
nit posibilă odată cu încălzirea tim
pului și in unitățile agricole din ju
dețul Iași. Luorările agricole se exe
cută de către echipe mixte de meca
nizatori și cooperatori, care lucrează 
la grăpat. semănat, administrarea 
îngrășămintelor chimice și naturale 
pe ogoare, tratarea semințelor etc. 
Bune rezultate au mecanizatorii și 
cooperatorii din Bivolari, Ruginoasa. 
Bălțați, Gropnița, Deleni, Vlădeni șl 
din alte localități. La cooperativele 
agricole din Strunga și Butea se in- 
sămințează, eșalonat, borceagul și 
mazărea. Sint insă și unități unde, 
odată cu declanșarea campaniei de 
însămintâri, se fac simțite o serie

e s cur t
agricole din județul• Unitățile

Constanța, după ce au terminat se
mănatul culturilor din prima urgen
ță. și-au concentrat forțele asupra 
semănatului sfeclei de zahăr și al ce
lei furajere. în multe unități agri
cole constăntene a început plantatul 
legumelor în solarii. întreprinderea 
de sere din Constanța a produs pen
tru cooperativele agricole, 
altele. 2 milioane răsaduri 
timpurie.

• în județul Hunedoara, 
tivele agricole au terminat 
țările la griu de primăvară, 
și borceag. Printre primii 
încheiat această lucrare se
cooperatorii din raza consiliilor in- 
tercooperatiste Călan. Geoagiu și 
Brad. în I.A.S. se lucrează intens la 
însămințarea 
epocă.

printre 
de varză

coopera- 
însămin- 
orz, ovăz 
care au 
numără

culturilor din prima

agricole din județul 
insămințat suprafețele 

le-

de cițiva ani, de cind 
sectorul cel mai ren- 
„Cel puțin un milion 
inginerul. Cooperatorii

Pentru cooperatorii din Fierbinți legumicultura este 
s-a întors la „ai săi" inginerul Alexandru Pătrașcu, 
tabil. Suprafața cultivată cu legume — 160 hectare, 
peste plan vrem să scoatem și în acest an“ — spune 
au plantat in cimp varza timpurie pe 10 hectare din 30. Răsad viguros,
repicat in ghivece, îngrijit ca florile alese, de oameni recunoscuți in jur 

pentru hărnicia și priceperea lor
Foto ; F. Gronski

• Unitățile 
Teleorman au 
prevăzute cu mazăre, borceag, 
gume, plante medicinale și alte cul
turi din prima epocă. în cooperati
vele agricole s-au insămințat peste 
60 la sută din terenurile 
sfeclei de zahăr, 
grăpat întreaga 
225 000 hectare 
de primăvară.

Trustul de construcții 
din Bacău

B A C A U (Corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Baltă). — 
Constructorii din cadrul trustu
lui județean Bacău au înscris pe 
graficul întrecerii un succes re
marcabil : îndeplinirea cu 10 
luni mai devreme a sarcinilor 
ce le revin pentru actualul cin
cinal. în cei 4 ani și 2 luni care 
au'trecut pină acum, ei au înăl
țat și dat in folosință inainte de 
termen un mare număr de obiec
tive și capacități industriale și 
agrotehnice, amenajări soeial- 
culturale, printre care : secția de 
fibrotex de la întreprinderea 
„Partizanul", noile capacități de 
la întreprinderea de confecții 
din Bacău și întreprinderea de 
postav din Buhuși, 5 ferme zoo
tehnice, 15 hale pentru păsări, 
sala sporturilor din Bacău, creșe 
și cămine cu peste 1 900 de 
locuri, noile spitale din Bacău 
și Moinești, pavilionul fiziotera- 
peutic de la Slănic Moldova și 
circa 8 500 de apartamente. Prin 
buna gospodărire a materialelor 
au fost economisite, in această 
perioadă, 1 600 tone ciment și 
524 tone de metal. Calculele ara
tă că, pină la finele anului, con
structorii băcăuani vor realiza 
o producție suplimentară in va
loare de 350 milioane lei.

destinate
Mecanizatorii au 

suprafață de peste 
pentru insămintăriie

s-a lucrat intens pe 
județul Mehedinți. în 
fost lnsămintate ulti-

o Duminică 
ogoarele din 
această zi au 
mele hectare cu sfeclă furajeră și lu
cerna. Acum se lucrează cu toate 
forțele la semănatul sfeclei de za
hăr. realizindu-se peste 3 500 ha. Pină 
luni, in județ culturile din epoca I 
au fost însămînțate pe aproape 85 
la sută din suprafața prevăzută.

Centrala industriala 
de prelucrări metalurgice
Colectivele de muncă din uni

tățile Centralei industriale de 
prelucrări metalurgice au depă
șit sarcinile actualului cincinal 
la export cu peste 330 milioane 
lei valută. O contribuție însem
nată la obținerea acestui succes 
au adus întreprinderile de la 
Roman, București și Cîmpia 
Turzii. care in această perioadă 
au lărgit gama sortimentelor 
destinate beneficiarilor de pes
te hotare și s-au străduit să ri
dice calitatea produselor.

După cum s-a anunțat, 
colectivul întreprinderii 
„Automatica" din Capita
lă și-a realizat sarcinile 
actualului cincinal in 4 
ani, o lună și 12 zile. Este 
un succes deosebit, 
ținut de o unitate 
făurește tehnică „de 
in condițiile unor 
muri de creștere anuală a 
producției de 20—25 ia 
sută ; un rezultat care 
face cinste comuniștilor, 
tuturor lucrătorilor din 
intreprindere. organiza
ției de partid a Capita
lei. industriei noastre 
constructoare de mașini 
— „Automatica" fiind pri
ma unitate din ramura 
industriei electrotehnice 
și electronice care a în
făptuit inainte <le termen 
prevederile cincinalului.

— Da. am realizat cin
cinalul. dar bătălia noas
tră pentru mai mult Și 
mai bine continuă — ne 
spune tovarășul Marin 
Stănică, secretarul comi
tetului de partid din in
treprindere. Ne-au emo
ționat profund felicitările 
pentru succesul obținut, 
exprimate de către secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul re
centei vizite pe care a 
făcut-o in unitatea noas
tră. Așa cum ne-am an
gajat in fața secretarului 
general al partidului, 
pină la sfirșitul acestui 
aai vom realiza o produc
ție suplimentară de 715 
milioane lei, concretizată 
in mijloace de automati
zare intens solicitate de 
economia noastră și la 
export. Indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
date colectivului nostru 
cu privire la realizarea 
de instalații corespunză
toare celor mai noi ce
rințe tehnologice, unifi
carea forțelor de cerce- 
tare-proiectare pentru ca 
întreprinderea să devină 
furnizorul general de e- 
chipamente și instalații 
de automatizări consti
tuie, in prezent, punctele 
cardinale ale activității 
noastre. Subliniez : am 
realizat cincinalul actual, 
dar trebuie să ținem sea
ma că în față avem cin
cinalul revoluției tehni- 
co-științifice.

Și prin faptele de pină 
acum, prin maturitatea și 
seriozitatea cu care acțio
nează, entuziastul colectiv 
de la 
dește 
să-și 
lități 
ia nivelul exigențelor sta
bilite de partid.

...Era în ziua de 12 fe
bruarie a.c. cind contabi- 
lul-șef al întreprinderii 
„Automatica" informa co
mitetul de partid și co
mitetul oamenilor mun
cii că „numărătoarea in
versă" a 
încheiat, 
fericită : 
înseamnă . 
tivul întreprinderii

ob- 
care 

virf,
rit-

„Automatica" dove- 
că ii stă în putere 
asume responsabi- 

noi, tot mai mari,

cincinalului s-a 
O coincidență 
12 februarie 

pentru colec- 
ziua

Libretul de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală
în sprijinul cetățenilor care 

doresc să-și cumpere locuințe 
proprietate personală din fondul 
locativ de stat. Casa de Econo
mii și Consemnatiuni a emis un 
instrument de economisire deo
sebit de avantajos : libretul de 
economii pentru cumpărarea de 
locuințe proprietate personală.

Astfel, titularilor acestor libre
te li se acordă pentru sumele 
depuse și folosite la cumpăra
rea de locuințe proprietate per
sonală din fondul locativ de stat 
o dobîndă de 5 la sută De an

se virează în contul 
necesar cumpărării

in care sumele depu-

pină la data la care depunerile 
respective 
avansului 
locuinței.

în cazul
se sint folosite cu altă destina
ție. titularii acestor librete pri
mesc o dobindă de 3 la sută 
pe an.

Emiterea libretelor de econo
mii pentru cumpărarea de locu
ințe proprietate personală, no
minale, se face de către unită
țile C.E.C. proprii (sucursale, fi
liale si agenții), precum si de

de naștere a noii unități 
(in urmă cu 15 ani), 
acum mai Înseamnă 
tima zi a cincinalului 
tual.

Cum a fost obținut 
expli- 
sint...

iar 
ul- 
ac-

a-
cest succes ? Cum 
că fruntașii de ce 
fruntași 1

Discutăm cu mai 
muncitori din secțiile di
rect productive. Oame
nii vorbesc sincer, concis, 
răspunsurile dovedesc 
simplitate si modestie.

multi

majorată cu 150 lei. în ce 
mă privește, 
fiecare lună, 
cintle ce-mi 
8—10 la șută
Așa voi proceda și in con
tinuare". Vlăducă Spiri
don, electrician : „Știu că 
fiecare comandă 
s-o realizez cu 2—3 
mai devreme. Uneori, 
reușit ca avansul să 
de 5—6 zile. Cred că 
s-a îndeplinit cincinalul 
înainte de vreme".

produc în 
fată de sar- 

revin, cu 
mai mult.

trebuie 
zile 
am 
fie 

așa

Cel mai prețios cîștig

în întrecerea cu timpul
A

încrederea
//? puterea
de creație 

a colectivului

La „Automatica44 din București

Ștefan Olah. sudor, șef de 
brigadă : „Aici, in secto
rul de confecții metali
ce, știm un lucru precis. 
De noi. de felul în care 
realizăm si expediem con
strucțiile metalice pentru 
panouri, dulapuri, pupi
tre și camerele de co
mandă depinde. în măsu
ră hotărâtoare, organiza
rea lucrului în celelalte 
secții și. practic, in în
treaga fabrică. Avem un 
decalaj fată de celelalte 
secții. Pe care ne stră
duim să-l menținem, prin 
depășirea zilnică a sarci
nilor de plan ale brigă
zii". Elena Andrei, mun
citoare : „Lucrez de II 
ani in această unitate. în 
acești ani m-am convins 
de realismul principiu
lui „după muncă si răs
plată". De la 1 august 
1974, pe baza hotărîrii 
conducerii partidului, pri
mesc retribuția lunară

Da. așa s-a realizat 
cincinalul inainte de vre
me, prin hărnicia fiecărui 
comunist, a fiecărui mun
citor. Este unul din me
ritele incontestabile ale 
organizației de partid din 
întreprindere, care. în
drumată în permanență, 
îndeaproape de către co
mitetul de partid al sec
torului I. a reușit ca, 
printr-o susținută muncă 
politică de masă. prin 
mijloacele agitație) și 
propagandei, să insufle in 
conștiința lucrătorilor răs
punderea fată de propria 
muncă, mindria de a 
lupta pentru cauza colec
tivului, 
realizat 
matica", 
această 
a întregului colectiv 
întrecerea socialistă. în
săși angajamentul de de
vansare a cincinalului a 
trebuit revizuit și „ac-

Cincinalul s-a 
aici, la „Auto- 
întîi si întii prin 
amplă mobilizare 

in

tualizat" de citeva ori. în 
iunie 1972 : s-a Stabilit ca 
cincinalul să fie îndepli
nit in 4 ani și 5 luni ; în 
iulie 1974 — in patru ani 
și 4 luni ; în cinstea Con
gresului 
partidului — in 4 ani și 
2 luni ; în ianuarie 1975 
— în 4 ani. 1 lună și 12 
zile. Sint treptele autode- 
pășirii, care coincid cu 
descoperirea de noi resur
se interne de sporire a 
producției.

— în urmă cu trei 
secretarul general 
partidului a vizitat 
treprinderea noastră 
ne spune maistrul princi
pal. Mihail Panaitescu. 
Cu acel prilej ne-a dat o 
seamă de indicații, deo
sebit de prețioase, astfel 
ca, în 1975, să putem 
realiza o producție de 
mijloace de automatiza
re in valoare de cel pu
țin 850 milioane lei, Cu 
ocazia recentei vizite 
l-am raportat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu că 
această sarcină mobili
zatoare va fi realizată 
exemplar. Am reorgani
zat radical fluxurile de 
producție, am îmbunătățit 
aprovizionarea cu S.D.V.- 
uri. am profilat secțiile 
și atelierele, am obținut 
bune rezultate în ridica
rea calificării muncitori
lor.

Sugestiv pentru eficien
ta măsurilor întreprinse 
este faptul că, deși au 
fost mai mari de la un 
an la altul, sporurile de 
producție în acest cinci
nal s-au obținut in pro
porție de 80 la sută pe 
seama creșterii producti
vității muncii.

Dintre numeroasele de
talii prezentate în legă
tură cu aceste măsuri, 
merită să ne oprim cel 
puțin la unul : colectivul 
întreprinderii are o 
die de virstă de 25 
ani. în unitate, 
rea 
tin 
tru 
fost __ _ _ .
dare si exigență, 
tia a fost pe cit de sim
plă. pe atit de eficientă : 
in fiecare brigadă, un 
muncitor cu experiență 
răspunde de pregătirea 
clin toate punctele de ve
dere — profesional, ce
tățenesc, moral — a 1—2 
tineri. Zi de zi. la școa
la muncii, in plin 
ces productiv, aici, 
„Automatica", s-au 
mat și caractere. ~ 
tere de muncitori, 
tere de comuniști, 
poate, cel mai 
cîștig din întreaga bătă
lie pentru devansarea cin
cinalului", spunea șeful 
de brigadă Teodor Cim- 
peanu. Iar aceasta a spo
rit considerabil coeziunea 
colectivului, Îndrăzneala, 
încrederea in puterea lui 
de creație.

Și avea perfectă drep
tate !

Viorel SAI.AGEAN

LA 23 MARTIE 1975

al XI-lea al

in-

me
de 

ponde- 
cea mai mare o de- 
muncitorii tineri, pen- 
a căror pregătire a 
nevoie de t>mp, răb- 

Solu-

pro- 
la 

for- 
Carac- 
carac- 
„Este, 

prețios

con- 
poș-

emit 
si de

agenții C.E.C.. mandatarii 
tractuali C.E.C. și oficiile 
tale.

Libretele la purtător se 
numai de sucursale, filiale
agențiile C.E.C. autorizate. De
punerile ulterioare si restituiri
le de pe libretele de economii 
pentru cumpărarea de locuințe 
proprietate personală, nominale, 
se efectuează la toate unitățile 
C.E.C. proprii si mandatare. Pe 
libretele la purtător aceste ope
rații se pot efectua numai la 
unitățile emitente.

Tragere specială
La toate agențiile Loto-Pro- 

nosport ” 
vînzare 
specială 
această 
mii in :

AUTOTURISME 
și „Skoda S 100".

EXCURSII in R,
Italia, Franța, Turcia.

BANI, ciștiguri fixe și varia
bile.

Se extrag 31 de numere, se 
efectuează 5 extrageri. Ciștigu- 
rile se atribuie pe 24 de cate
gorii.

din țară s-au pus in 
bilete pentru tragerea 
din 23 martie a.c. Ia 

tragere se acordă pre-
„Dacia I 300'
D. Germană,

Pronoexpres
La acest concurs se participă 

cu bilete de 3 lei la extragerile 
I și III ; 6 lei la extrage
rile I, II. III, IV și 15 lei la 
toate extragerile tragerii.

Pentru prima dată, la aceas
tă tragere pe biletele Seria C 
(în valoare de 15 lei) se va pu
tea participa pe 3 cote procen
tuale : 1 variantă simplă jucată 
100% (ca și pină iii prezent), 2 
variante simple jucate 50% ; 4 
variante simple jucate 25%.

Ciștigurile suplimentare se 
suportă din fondul special al 
sistemului Pronoexpres.
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Plecarea delegației P. C. R. la lucrările 
Congresului Partidului Comunist Italian

Oaspeți de peste hotare
O delegație a Partidului Liberal din Suedia

Cronica zilei

Luni dimineața a plecat la Roma 
delegația Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va participa la lucrările 
celui de-al XIV-Iea Congres al Par
tidului Comunist Italian. Din dele
gație mai fac parte tovarășii Gheor- 
ghe Petrescu și Ghizela Vass, mem
bri ai C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Ștefan Andrei, membru supleant, 
al Comitetului Politic Executiv, se

cretar al C.C. al P.C.R., Vasile Șan- 
dru, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★

I.a sosirea pe aeroportul Fiumici- 
no, delegația a fost întimpinată de 
tovarășii Carlo Galluzzi, membru al 
Biroului Politic și al Direcțiunii Par
tidului Comunist Italian, Domenico 
Ceravolo, membru al Direcțiunii, și 
de alți membri ai conducerii parti
dului. De asemenea, a fost prezent 
ambasadorul României la Roma, Ia- 
cob IonașcU.

(Agerpres)

Luni a sosit în Capitală delegația 
Partidului Liberal din Suedia, forma
tă din Gunnar Helăn, președintele 
partidului, și Daniel Tarschys, mem
bru al Comisiei de politică externă 
a P.L.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Vasile 
ȘandrU, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Curt Lejon, amba
sadorul Suediei la București.

O delegație de parlamentari francezi
La invitația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, luni după-amiază a sosit in Ca
pitală pentru o vizită în țara noas
tră o delegație a Comisiei pentru 
producție și schimburi a Adunării

Naționale Franceze, condusă de Jean 
Favre, membru ăl Uniunii democra
ților pentru republică, deputat de 
Haute-Marne, consilier general și 
primar de Langres.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 54-a aniver
sări a Armatei populare mongole, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, general de 
armată Ion Ioniță. a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului apă
rării Republicii Populare Mongole, 
general de armată Batin Dorj.

★
Delegația economică română con

dusă de Nicolae M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, care a participat, 
la Lisabona, la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte interguverna- 
mentale româno-portugheze pentru 
comerț și cooperare, s-a înapoiat 
luni după-amiază in Capitală.

Un „nou centru" al Sofiei
• sport»sport«spqrt»sport«sport»sport*sport>$port

vremea

REZULTATE,
FOTBAL

CLASAMENTE
RUGBI

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ

Tn etapa a XX-a a diviziei A s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Dinamo-Steaua 3—1 (0—0), Politeh
nica Iași-Politehnica Timișoara 1—0 
(1—0), F.C.M. Reșița-A.S.A. Tg. Mu
reș 0—1 (0—0), Universitatea Cluj- 
Napoca-Chimia Rm. Vîlcea 1—1 
(0—1), Olimpia Satu-Mare-F.C. Ga
lați 0—0, Steagul roșu-U.T.A. 2—0 
(2—0), Universitatea Craiova-Sportul 
studențesc 3—1 (1—0), F.C. Argeș- 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—1 (1—1), F.C. 
Constanța-Jiul 3—1 (2—0).

Fi untașele clasamentului sînt (in 
ordine) : Dinamo (32 p ; golaveraj : 
38—16), F.C.M. Reșița (24 p ; 30—21), 
A.S.A. Tg. Mureș (24 p ; 27—26). Pe 
ultimele trei locuri : Politehnica Iași 
(16 p ; 23—37), Chimia Rm. Vilcea 
(16 p ; 17—34), F.C. Galați (13 p ; 
7—28).

Cîteva rezultate din prima etapă a 
returului diviziei B : in seria I : 
(lider : S.C. Bacău, cu 24 p) : Cea- 
hlăul-Unirea 2—0. Progresul Brăila- 
Gloria Buzău 2—2, Petrolul-Oțelul 
3—1 ; seria a II-a (lider : Rapid 
București, 30 p) ; Dinamo Slatina- 
C.S.U. Brașov 1—1, Tractorul-Voința 
București 0—1, C.S. Tirgoviște-Meta- 
lul București 2—0 ; seria a IlI-a (con
duc : Șoimii Sibiu și F.C. Bihor, cu 
cite 26 p) : Minerul Baia Mare-Mi- 
nerul Moldova Nouă 0—0, Vulturii- 
C.F.R. Timișoara 2—0.

Politehnica Iași-Steaua 6—12, 
C.S.M. Sibiu-Univ. Timișoara 7—6, 
Dinamo-Gloria 39—3, Constructorul 
Buzău-Sportul studențesc 11—9. Gri- 
vița roșie-T.C.I. Constanța 10—12, 
Agronomia-Farul 10—13. Rapid-Rul- 
mentul 7—9, Știința-Vulcan 25—7. in 
clasamente conduc : Steaua (seria I) 
și Farul (seria a II-a).

SCHI
Lotul român prezent la campiona

tele balcanice de schi de la Uludag 
(Tufcia) a obținut 4 medalii de ar
gint — prin Cornelia Mititelu (la 
fond 5 km), ștafeta 3X10 km seniori, 
ștafetă 3X3 km junioare, ștafeta 3X5 
km juniori — și o medalie de bronz 
prin Suzana Ratz (slalom uriaș).

LUPTE GRECO-ROMANE
Sala sporturilor din Ostrava a 

găzduit un mare concurs internațio
nal de lupte greco-romane la care 
au participat 95 de sportivi fruntași 
din U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, R.IJ. 
Germană, Ungaria, Cehoslovacia, 
România. Un succes deosebit au ob
ținut luptătorii români Nicu Gingă 
(52 kg). Ion Dulică (57 kg) și Roman 
Codreanu (super-grea). situați pe 
locurile intîi la categoriile respective.

Echipele noastre joacă astăzi și mîine în Turcia
După cum se știe, în vederea pri

melor partide oficiale din acest an, 
selecționatele noastre de fotbal au 
prevăzute și citcva meciuri interna
ționale cu caracter amical. Cele din
ții vor avea loc azi și miine. La An
kara se dispută azi îniîlnirea dintre 
formațiile de tineret ale României și 
Turciei. Din echipa noastră (jucă
tori sub 23 de ani) fac parte, printre 
alții, Jivan, Bathori I (portari), Sât- 
măreanu II, Grigore, Mateescu, Bo- 
ldni, Dumitriu IV (mijlocași), Mul- 
țescu, Zamfir, M. Răducanu (îna
intași).

Selecționata A întilnește miine, la 
Istanbul, echipa similară a tării-gaz- 
dă. Lotul tricolor este alcătuit din 15 
jucători : Răducanu, Iorgulescu, Che- 
ran, Sameș, G. Sandu, Dobrău. An- 
ghelini. Dumitru, Dinu, Iordănescu, 
Beldeanu, Crișan, Kun, Lucescu, 
Troi.

Fotbaliștii noștri au părăsit Capi
tala ieri dimineață : echipa de tine
ret cu destinația Ankara, iar se
niorii au rămas la Istanbul unde, 
după-amiază, au făcut un antrena
ment.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 martie a.c. In țară : Vreme 
relativ rece, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în jumătatea 
de nord-vest a tării, unde vor cădea 
precipitații locale. In rest ploi izolate, 
în zona de munte va ninge. Vîntul va 
prezenta intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, iar ma
ximele între 5 și 15 grade. în Bucu
rești : Vreme relativ rece cu cer tem
porar noros, favorabil ploii. Vîntul Va 
sufla slab, pină la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Noi meciuri în cupele europene
In programul internațional fotba

listic al acestei săptămini figurează 
— pentru miercuri — jocuri retur 
din cadrul sferturilor de finală ale 
cupelor europene intercluburi. „Cupa 
campionilor europeni" : St. Etienne- 
Ruch Chorzow (in tui- 2—3) ; Ander- 
lecht-Leeds (in tur 0—3) ; Ararat 
Erevan-Bayern Miinchen (in tur 
0—2). „Cupa Cupelor" : Steaua Roșie 
Belgrad-Real Madrid (in tur 0—2) ;

Ferencvaros Budapesta-F.C. Malmo 
(in tur 3—1) ; Benfica LiSabona- 
P.S.V, Eindhoven (in tur 0—0) ; Di
namo Kiev-Bursaspor (in tur 1—0). 
„Cupa U.E.F.A." : Twente Enschede- 
Velez Mostar (in tur 0—1) ; S.V. 
Hamburg-Juventus Torino (in tur 
0—2) : F.C. Amsterdam-F.C. Koln 
(in tur 1—5) : Borussia Moenchen- 
gladbach-Banik Ostrava (in tur 
1-0).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Hocheiștii români in

La campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa B) de la Sapporo, 
selecționata Elveției a produs dumi
nică o mare surpriză, reușind să 
învingă cu scorul de 8—5 (2—2. 0—2, 
3—4) echipa R. D. Germane, princi
pala favorită a turneului. Reprezen
tativa Italiei a obținut prima sa vic
torie : 3—0 (0—0, 0—0. 3—0) cu
Olanda.

Ieri, echipa României a obținut 
prima victorie de la începutul com
petiției : 6—1 (2—0, 3—0, 1—1) cu se
lecționata Olandei. Au marcat Tu- 
reanu (3). Bașa. Pisaru, ,G. Huțanu 
și. respectiv. Decloe. Alte rezultate : 
Italia — Iugoslavia 4—2 (0—1. 2—0, 
2—1) ; R. D. Germană — R. F. Ger
mania 5—0 (3—0, 1—0, 1—0) ; Japo
nia — Elveția 3—2. In clasament, 
după 3 meciuri, conduc — cu același

Japonia și Elveția
număr de puncte (cite 4) — R.F.G., 
R.D.G., Italia, Japonia. Le urmează : 
Iugoslavia și România (cu cite 3 
puncte), Elveția (2 puncte) și Olanda 
(0 puncte). Astăzi, echipa României 
întilnește formația Japoniei.

★
In localitatea elvețiană Herisau au 

început întrecerile campionatului eu
ropean de hochei pe gheață (grupa 
B). rezervat echipelor de juniori. în 
primul său meci, reprezentativa 
României a terminat la egalitate : 
4—4 (1—3. 2—1, 1—0) cu selecționata 
Norvegiei. Intr-un alt joc. echipa 
Bulgariei a învins cu 10—3 (3—2,
4—0. 3—1) formația Franței.

La această competiție mai partici
pă echipele Iugoslaviei. Danemarcei, 
Elveției și Austriei.

ȘAH : Azi derbiul turneului 
internațional din Capitală

După disputarea a 8 runde, în tur
neul internațional de șah de la 
București, Victor Ciociltea se men
ține in fruntea clasamentului cu 5,5 
puncte (din 7 partide), urmat de 
Anatoli Lutikov (U.R.S.S.) 5 puncte, 
Honfi (Ungaria) și Knaak (R.D.G.) 
cite 4,5 puncte. Iată rezultatele din 
runda a 8-a : Ciociltea — Mititelu 
remiză ; Urzică — Adamski 0—1 ; 
Garcia — Lutikov remiză ; Vaisman 
— Ungureanu 1—0 ; Knaak — Partoș 
remiză ; Honfi — Stanciu 1—0 ; Pri- 
byl — Barreras 1—0.

Astăzi, cu începere de la ora 16, 
in aula Bibliotecii Centrale Univer
sitare se joacă partidele, rundei a 
9-a. Intr-un adevărat derbi al tur
neului se întîlnesc Victor Ciociltea 
și Anatoli Lutikov.

SCHI : Câștigătorii 
„Cupei U.T.C." pe 1975

BRAȘOV (Corespondentul „Scln- 
teii”, N. Mocanu). — Simbătă și du
minică, pe un timp splendid, cu mult 
soare primăvăratic, frumoasa sta
țiune montană Poiana Brașov a găz
duit o manifestare sportivă de pri
mă mină : finala „Cupei U.T.C." ia 
schi. Peste 160 de tineri și tinere din 
mediul sătesc, reprezentind toate ju
dețele țării, s-au întrecut cu ardoare 
pentru a ocupa un loc cit mai bun 
in clasamentul tradiționalei compe
tiții de masă. Concursul a început 
cu proba de slalom, desfășurată în 
Poiana Brașov. Au ciștigat Gabriela 
Lazăr (Harghita) și Gh. Ornată (Si
biu). întrecerile de fond, desfășurate 
în Poiana Ruia, au prilejuit afirma
rea mai multor tineri, dintre care 
îi menționăm pe Elena Pelin (Bra
șov), ciștigătoarea cursei de 2 km, și 
pe Gh. Bîrsan (Harghita), primul 
clasat la 4 km.

TENIS. — Competiția internațio
nală de tenis pentru tineret dotată 
cu „Cupa Ausonia" s-a încheiat, la 
Milano, cu victoria echipei R.F. Ger
mania. care a întrecut în finală cu 
4—1 selecționata Suediei. In meciul 
pentru locul trei, reprezentativa 
Franței a învins cu 5—0 formația 
României.

BOB. — Ultimul mare concurs in
ternațional de bob al sezonului s-a 
desfășurat la Oberhof (R.D. Ger
mană) și a fost dominat de spor
tivii țării-gazdă, clasați pe primele 
trei locuri. A ciștigat echipajul 
Schoenau—Bernhardt, care, in patru 
manșe, a realizat timpul total de' 

.3’ll”24/100. Echipajul român Panai- 
tescu—Ppscu s-a situat pe locul șase, 
cu timpul de 3T3”85/100. La startul 
concursului au fost prezente zece 
echipaje din șase țări.

SCRIMA. — La „Palatul sportu
rilor" din Torino a luat sfirșit com
petiția feminină de floretă „Trofeul 
Martini", care a reunit 216 scrimere 
din 11 țări. Victoria a revenit ma
ghiarei Ildiko Schwartzenberger, care 
a întrecut-o în baraj pe Brigitte 
Gapais-Dumont (Franța), clasată pe 
locul doi. Dintre floretistele noastre, 
cele mai bune locuri le-au ocupat 
Elena Ardeleanu (9) și Elena Pricop 
(12).

NATAȚIE. — Timp de trei zile 
s-a desfășurat la Dresda intîlnirea 
de natație dintre echipele R.D. Ger
mane și U.R.S.S. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul final de 195—149 
puncte. Marea performeră a fost 
înotătoarea Komelia Ender (R.D. 
Germană), care a stabilit două noi 
recorduri mondiale : 100 m liber în 
50”38/lOO și 200 m liber în 2’02’’ 
27/100. Roger Pytell (R.D. Germană) 
a corectat recordul european in 
proba de 200 m fluture, cu timpul de

Magazine noi în rețeaua
cooperației

Odată cu creșterea, de Ia an 
la an, a volumului de mărfuri 
puse in vinzare, cooperația de 
consum se preocupă permanent 
de dezvoltarea, diversificarea și 
modernizarea rețelei sale co
merciale Pînă in prezent au 
fost modernizate pe principiul 
formelor avansate de comerț — 
autoservirea, accesul liber la 
raft, expunerea deschisă a măr
furilor — peste 8 500 de maga
zine. în anul 1975, rețeaua co
mercială a cooperației de con
sum se va extinde cu încă 1 500 
unități noi si modernizate. în 
primele două luni ale acestui 
an au fost date in folosință noi 
magazine universale și speciali
zate. Printre acestea se numără 
și noul complex al cooperației 
de consum din Sascut, județul 
Bacău, care cuprinde raioane de 
țesături, tricotaje, confecții, în
călțăminte, precum și secții 
prestatoare de servicii : croito
rie (pentru femei si bărbați), 
tricotaje, de reparații aparate

de consum
de radio și televizoare. De ase
menea, in comuna Diosig, din 
județul Bihor, s-au deschis re
cent un magazin cu articole elec
trotehnice, precum și o unitate 
specializată in desfacerea mărfu
rilor metalo-chimice. Intr-un alt 
județ învecinat, în Sălaj, coope
rația de consum a dat in folo
sință în acest an Ia Jibou un 
modern complex comercial și de 
alimentație publică. La parterul 
construcției se află un restau
rant și un bufet, iar la etaj un 
magazin cu raioane de confecții, 
textile, tricotaje, ^încălțăminte, 
galanterie, mercerie, marochină- 
rie. Alte magazine moderne ale 
cooperației de consum au fost 
date. de curind in folosință și 
in comuna Budila, județul Bra
șov, la Vișeul de Jos, județul 
Maramureș, la Podari, județul 
Dolj, precum și în alte județe 
ale țării.

In fotografie : Secția arti
zanat a cooperativei de consum 
din Marginea, județul Suceava

2’01”32/100. în ultima zi de concurs, 
echipa masculină de ștafetă 4X200 m 
liber a U.R.S.S. a corectat recordul 
european, obținind timpul de 7’39” 
52/100.

RUGBI. — „Turneul celor 5 na
țiuni" a fost ciștigat anul acesta de 
echipa Țării Galilor cu 6 puncte, 
urmată de Irlanda. Scoția, Franța — 
cite 4 puncte, Anglia — 2 puncte. în 
ultimele două partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Țara Ga
lilor — Irlanda 32—4 (la Cardiff), 
Anglia — Scoția 7—6 (la Londra).

AUTOMOBILISM. — Tradiționala 
competiție internațională „Cursa 
campionilor", rezervată pilotilor de 
formula I. s-a desfășurat pe circui
tul de la Brands Hatch și a fost 
ciștigată de Tom Pryce (Țara Gali
lor). Concurând pe o mașină „Sha
dow". învingătorul a realizat o me
die orară de 183,080 km. Campionul 
mondial, brazilianul Emerson Fitti
paldi („McLaren"). s-a clasat pe 
locul cinci.

HANDBAL, s în preliminariile 
campionatului mondial feminin, la 
Freiberg, in meci retur. R.D. Ger
mană — Bulgaria 20—10. S-a califi
cat echipa R.D.G. (în primul joc, 
20—12). o La Granada. Spania — 
Norvegia 14—17. învingătoare și in 
primul meci (scor 6—3), norvegienele 
au obținut calificarea.

„TURNEUL U.E.F.A." In prelimi
nariile „Turneului U.E.F.A." (pentru 
juniori) s-au disputat alte întilniri. 
Echipa Austriei a învins cu 1—0 (1—0) 
formația R. F. Germania, in meciul 
disputat la Braunau am Inn (Austria). 
S-au calificat insă fotbaliștii vest- 
germani. învingători in primul joc cu 
3—1. Luxemburg a dispus cu 4—0 
(2—0) in meci retur de Liechtenstein, 
obținind calificarea. La Zagreb, echi
pa R. D. Germane a ciștigat cu 2—0 
(0—0) jocul susținut în compania 
Iugoslaviei. Returul va avea loc la 
30 martie la Magdeburg.

ATLETISM. — La Rabat a avut 
Ioc cea de-a treia ediție a ..Crosu
lui Națiunilor", la startul căruia au 
fost prezenți 300 de atleți și atlete. 
Proba masculină a fost ciștigată de 
scoțianul Ian Stewart (12 km in 
35’20”). L-a urmat Mariano Haro 
(Spania) — 35’21”, Recordmanul bel
gian Gaston Roelants a ocupat locul 
10, cu 35’57”. La feminin (traseul a 
măsurat 4 km), victoria a revenit a- 
mericanei Julie Brown — (13’42”), 
secundată de poloneza Bronislawa 
Ludwikowska (13'47”).

PRONOEXPRES
Ciștigurile tragerii din 12 martie 1975

Extragerea I : cat. 2 : 2.35 variante 
a 24 391 lei ; cat. 3 : 11,95 a 4 797 lei ; 
cat. 4 : 43,95 a 1 304 lei : cat. 5 : 112,85 
a 508 lei ; cat. 6 : 4 1 40,70 a 40 lei.

Report categoria 1 : 764 853 lei.
Extragerea a II-a : cat. B : 8,15 

variante ă 7 030 lei ; eat. C : 43,45 a
1 319 lei ; cat. D : 2 042,45 a 60 lei ;
cat. E : 145,25 a 200 lei ; cat. F :
2 938,75 a 40 lei.

Report categoria A : 802 302 lei.

„LAMINORUL"-BRĂILA

Un bogat program de 
înnoire si modernizare J
întreprindere cu mal mult de 

o jumătate de secol de existen
ță, „Laminorul“-Brăila a deve
nit astăzi — datorită reutilări- 
lor, înzestrării cu mașini, uti
laje și chiar secții noi — o 
componentă de bază a industriei 
noastre metalurgice. „Lamino
rul” brăilean se dovedește pe 
zi ce trece un colaborator de 
prestigiu al nu mai puțin re
putatelor uzine românești con
structoare de automobile și 
tractoare, de mașini-unelte și a- 
gricole. al fabricilor de rulmenți, 
precum și al specialiștilor din 
alte ramuri ale industriei și a- 
griculturii. Anual sint încheiate 
aici peste 2 009 de contracte pe 
care metalurgiștii brăileni le o- 
norează exemplar. Și solicitările 
beneficiarilor din țară și de pes
te hotare sînt tot mai mari.

— Cum vă explicați ?. l-am 
întrebat pe tovarășul Marian 
Stănescu, inginerul șef al în
treprinderii.

— în primul rînd „foame.a" 
de laminate finite, apoi calita
tea produselor noastre și serio
zitatea pe care o dovedim în 
ceea ce privește respectarea 
termenului de livrare. O altă 
explicație ar fi aceea că ne 
preocupăm continuu de lărgirea 
gamei sortimentale și a mărci
lor de laminate, că facem tot 
ceea ce depinde de noi pentru 
a livra produse competitive cu 
cele din import. Anul trecut am 
avut un plan de 5 000 de tone 
de sortimente noi și mărci de 
laminate. Am realizat aproape 
8 200 de tone. Ce înseamnă 
asta ? Nu mai puțin de 20 mărci 
de oțeluri aliate, oțeluri refrac
tare și anticorosive, unele dintre 
ele asimilate la noi pentru pri
ma dată in țară. Mă gîndesc in 
special la oțelurile 20 C 130, 46 
C 130, 18 H 2 N4VA și altele. 
Tot in ultima perioadă am asi
milat profilele POL in trei di
mensiuni pentru generatoare și 
motoare electrice, profilul rom- 
bic, profilul pișcot și cotrapișcot 
(ultimele pentru agricultură), 
profilul semirotund in două di
mensiuni pentru construcții me
talice, apoi profilul inel pentru 
peridoc folosit la sistemele de 
rotire ale remorcilor și la auto
camioane și altele.

Pentru 1975. colectivul de la 
„Laminorul“-Brăila și-a propus 
asimilarea in continuare a altor 
tipuri de oțeluri refractare și 
anticorosive, precum și a unor 
noi sortimente. Astfel vor putea 
fi livrate, in acest an, beneficia
rilor noștri profilele T 2 și T 
2.5, profile H pentru butoaiele 
metalice, profilul semirotund 
canelat, profil lat cu bulb folo
sit in construcțiile navale, iar 
pe microlaminoare se vor exe
cuta profile mici triunghiulare, 
trapez, tip potcoava și altele. 
Tot aici va fi asimilat și oțelul 
pentru rulmenți necesar fabri
cilor de la Alexandria și Bir- 
lad 2.

Desigur, produsele noi, tehno
logia nouă cer și oameni mai 
bine pregătiți profesional. în a- 
cest sens in întreprindere s-a 
organizat un curs de policalifi
care pentru laminoriști și lăcă
tuși. care vor deveni, astfel, și 
sudori pentru debitarea mate
riei prime, apoi două cursuri 
de gradul doi pentru meseriile 
de laminoriști, așchietori și lă
cătuși, iar alții sînt pregătiți 
pentru mecanizarea operațiilor 
de calcul. O atenție sporită se 
acordă și cursurilor de recicla
re : in 1975 ele vor fi frecventa
te de 433 de muncitori și 82 de 
cadre cu pregătire medie și su
perioară. Efectele calificării su
perioare se simt, de altfel, și in 
producțiile record obținute in 
luna februarie a.c. Astfel, la 
laminorul 1, în 3 schimburi, 
s-au obținut 600.8 t de lami
nate.

Mircea BUNEA

Poate mai mult ca 
oricind în cei 30 de 
ani ai vieții noi, socia
liste, capitala R.P. Bul
garia se prezintă astăzi 
in fața vizitatorilor săi 
ca o vastă arie a con
strucțiilor. Pe oriun
de ai pătrunde în So
fia. șantierele te intîm- 
pină la fiecare pas. 
Moderna gară ferovia
ră a orașului este încă 
înconjurată de „artile
ria grea" a macarale
lor și altor utilaje, iar 
accesul dinspre aero
port este parțial blocat 
de mașinile construc
torilor de automagis- 
trale. Chiar în plin 
centrul orașului șan
tierele se țin lanț. De 
curind au fost începu
te lucrările pentru 
crearea unui vast an
samblu de clădiri ce 
vor contura o mare 
zonă comercială in a- 
nropierea statuii lui 
Lenin si a pieței cu 
același nume. Primul 
obiectiv ce va fi înăl
țat în cadrul acestui 
ansamblu va fi Banca 
de comerț exterior.

Pină acum, urbaniș
tii Sofiei denumeau 
drept „centru" zona 
delimitată de trei im
pozante clădiri con
struite în anii puterii 
populare : „Casa parti
dului" (sediul C.C. 
al P.C.B.), hotelul 
..Balkan" și magazinul 
universal „ȚUM". în 
noile planuri de con
strucție si sistematiza
re a capitalei bulgare 
noțiunea de „centru” a

căpătat un sens mult 
mai larg.

în prezent se vor
bește tot mai frecvent 
de „partea centrală” a 
orașului, care va cu
prinde cîteva zone de 
bază ; una dintre a- 
cestea, denumită „Zo
na A", reprezintă, în 
concepția arhitecților 
Sofiei, „centrul princi
pal" al orașului. Este 
vorba de un teritoriu 
de circa 160 000 metri 
pătrați pe care sînt 
concentrate citeva din
tre cele mai de seamă 
clădiri și monumente 
istorice și culturale ale 
țării : sediul Adunării 
Populare, catedrala
„Aleksandăr Nevski", 
Biblioteca națională, 
biserica „Sf. Sofia", 
care a dat numele o- 
rașului și altele. Re- 
ferindu-se la această 
zonă, șeful proiectului 
respectiv, arhitect Liu- 
bomir Pancev, de la 
Centrul metodologic 
pentru urbanizare și 
construcție arhitecto
nică și artistică a 
Sofiei, ne-a decla
rat : „Concepția noas
tră de bază constă 
în aceea că urmărește 
să pună in valoare 
configurația terenului, 
iar jocul volumelor să 
permită păstrarea unor 
deschideri prin care să 
se poată vedea tabloul 
grandios al muntelui 
Vitoșa. Creat pe acest 
principiu compozițio
nal, centrul arhitecto
nic va cunoaște unele 
îmbunătățiri care vor

face din această zonă, 
in mod natural, cen
trul principal social- 
cultural al orașului. O 
primă măsură pe care 
o socotim necesară, a- 
vînd in vedere că a- 
proape jumătate din 
suprafața zonei este 
acoperită acum de 
străzi si piețe înțesate 
de mașini este trans
ferarea în subteran 
a circulației auto. în 
acest fel. vom obține 
o vastă zonă pie- 
tonală. în care supra
fețele verzi vor putea 
crește de la 24 000 la 
53 000 mp”.

Așa cum remarca 
arhitectul șef al Sofiei. 
Vladimir Romenski. 
„urbanizarea subtera
nă" a capitalei nu mai 
este o preocupare de 
domeniul viitorologi
lor. Ea îsi găsește so
luții practice în pro
iecte și. peste puțini 
ani (în 1981), cu 
prilejul aniversării a 
1300 de ani de la în
temeierea statului bul
gar, in subteranul So
fiei vor exista, alături 
de elegante stații de 
metro si un număr de 
pasaje și piețe de le
gătură — parcaje, mici 
magazine, cofetării, 
cafenele și chiar teatre 
și cinematografe.

Constructorii din ca
pitala bulgară sint a- 
nimați de hotărirea de 
a înfăptui cu succes a- 
ceste proiecte demne 
de epoca construcției 
socialiste.

C. AMAR1ȚEIProiectul „Cuba-9“
Anual, la sfirșitul 

ciclului de 180 de ziie 
cit durează „zafra” 
(campania de recol
tare și prelucrare a 
trestiei de zahăr), 
Cuba realizează im
portante cantități de 
„aur alb", inscriin- 
du-se, in acest sens, 
ea unul din princi
palii producători din 
lume.

Trestia de zahăr re
prezintă, după cum se 
știe, cea mai impor
tantă bogăție a țării, 
o sursă principală de 
resurse pentru asigu
rarea creșterii econo
mice. Lozinca „Azu- 
car para crecer" (za
hăr pentru dezvolta
re) poate fi văzută 
adesea pe pancarte 
instalate de-a lungul 
șoselelor ce străbat 
întinsele cîmpii plan
tate cu trestie, la in
trarea în fabrici, pe 
frontispiciile clădiri
lor ; ea poate fi auzi
tă frecvent in cadrul 
programelor de radio 
și televiziune.

Dar in procesul dez
voltării tării pe calea 
socialismului, condu
cerea de partid și de 
stat a Cubei acordă o 
mare atenție extinde
rii și diversificării e- 
conomiei naționale 
în acest context, apa
re intru totul fireas
că preocuparea pentru 
o valorificare superi
oară, multilaterală a 
trestiei de zahăr, fapt 
ce-si va găsi oglindirea

in documentele privind 
sarcinile primului plan 
cincinal al Cubei 
(1976—1980). între al
tele, se va urmări ob
ținerea din trestie, in 
afară de zahăr, a u- 
nor derivate de mare 
importanță, cum ar 
fi : furfurolul (produs 
necesar multor ramuri 
industriale), dextranii 
(folosiți in industriile 
alimentară, cosmeti
că, farmaceutică, pre
cum și în medicină), 
hîrtia de ziar, celu
loza, cartonul etc. 
Toate acestea se vor 
obține din „bagazo" 
— deșeu ce rămîne 
după extragerea sevei 
din trestie.

Obținerea hirtiei de 
ziar din „bagazo” 
este rezultatul unei 
necesități pe care dez
voltarea social-cultu- 
rală a tării a făcut-o 
tot mai imperioasă. 
Anii care s-au scurs 
de la triumful revolu
ției au dus și la o sub
stanțială creștere a 
consumului de hirtie. 
Deși Cuba era . pe 
vremuri bogată în pă
duri. in prezent, dato
rită exploatării colo
niale Îndelungate, mai 
dispune doar de 200 000 
de hectare de păduri 
de conifere, care, bi
neînțeles. nu mai pot 
fi sacrificate. Ca ur
mare. ea este nevoită 
să importe întreaga 
cantitate de hirtie de 
ziar pe care o foloseș
te. In aceste condiții.

elaborarea unei tehno
logii pentru fabricarea 
hirtiei din deșeuri de 
trestie de zahăr, de
șeuri practic inepuiza
bile, are o deosebită 
importanță economi
că. Astfel, prin iniție
rea proiectului denu
mit „Cuba-9“. patro
nat de Ministerul In
dustriei Zahărului și 
Institutul cubanez 
pentru investigarea 
derivatelor din trestie, 
s-a avut în vedere, 
intr-o primă etapă, 
construirea unui cen
tru de cercetări și a 
unor fabrici-pilot care 
să producă hirtie de 
ziar Ia un preț de cost 
acceptabil. în felul 
acesta; oamenii do 
știință cubanezi vor 
putea acum să-și con
tinue experiențele la 
scară industrială.

Proiectul respectiv 
presupune eforturi sus
ținute, eșalonate pe 
timp de mai multi ani. 
Se apreciază însă că. 
la capătul acestor e- 
forturi, oamenii de 
știință. inginerii și 
tehnicienii cubanezi 
vor putea da un răs
puns pozitiv la o pro
blemă ce confruntă 
multe tari. dovedind 
că este posibil să se 
satisfacă necesarul de 
hirtie de ziar folosind 
si alte căi si tehnolo
gii decit acelea cunos
cute pină acum.

M. FABIAN

Se extind serviciile la sate
Dezvoltarea și consolidarea 

unităților de producție și presta
toare de lucrări și serviciu di
versificarea producției bunuri
lor de consum destinate desfa
cerii prin unitățile proprii, ri
dicarea nivelului de pregătire 
profesională a tuturor lucrători
lor — iată citeva dintre prin
cipalele obiective urmărite in 
permanență de organizațiile coo
perației de consuni din toate 
județele țării. Numai in cursul 
anului trecut s-au înființat circa 
2 000 de unități noi, in special 
pentru acele servicii care sint 
cel mai mult solicitate în pre
zent de locuitorii satelor : pen
tru reparații obiecte de uz cas
nic, radio și televizoare, ceasor
nicării, lăcătușerii, reparații și 
întreținere de biciclete, auto- 
moto. ateliere de recondiționare 
a mobilei, spălătorii, curățătorii 
chimice, marochinării, unități 
pentru construcții și reparații 
de case, de instalații electrice 
și sanitare.

In prezent, numărul unităților 
de prestări servicii la sate se 
ridică la peste 25 000. în ac
țiunea de extindere și diversifi
care a rețelei unităților presta

toare de servicii, rezultatele cele 
mai bune le-au obținut organi
zațiile cooperației de consum 
din județele Alba, Arad, Boto
șani, Galați, Prahova, Mureș, 
Neamț, Ialomița. Ilfov, Olt. Su
ceava.

Odată cu preocuparea pentru 
extinderea numărului de uni
tăți, cooperația de consum acor
dă o atenție deosebită calificării 
cadrelor sale. In anul 1974, peste 
2 800 de tineri au absolvit dife
rite cursuri de calificare, cei 
mai mulți in meserii tehnice : 
depanatori radio și televizoare, 
frigotehniști. constructori, lăcă
tuși. electricieni. Totodată, au 
urmat cursuri de reciclare alți 
peste 4 500 de lucrători.

In anul 1975 și in viitorul cin
cinal. cooperației de consum ii 
revin sarcini importante in do
meniul extinderii și diversifi
cării serviciilor la sate. în mod 
deosebit, se vor dezvolta servi
ciile pentru construcții, întreți
nerea și repararea locuințelor, a 
bunurilor gospodărești de folo
sință indelungată, precum și 
prestări dc servicii pentru ușu
rarea muncii femeii : spălătorii, 
curățătorii chimice și altele.

t V
PROGRAMUL I

8,20 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 File de dicționar.
12.25 Telex.
12.30 închiderea programului.
16,00 Curs de limba rusă.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Telex.
17,05 Portativ muzical.
17,15 Legile țării, legile noastre ! 

Imperative ale legii fondului 
funciar.

17.30 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

17,50 Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret.

18.20 Cum vorbim ?
18,35 Tinerii și muzica lor... la 

Iași.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul Su
ceava.

19.20 1001 de seri : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Cîntece oltenești.
20,40 seară de teatru : „Speran

ța nu moare în zori44 de Ro
mulus Guga. Adaptarea TV 
și regia Nae Cosmescu. în 
distribuție : Petre Gheor
ghiu, Valeria Seciu, Ion Ma
rinescu, Ioana Bulcă, Florin 
Scări ătescu, Costel Constan
tin. Virgil Ogășanu, Ștefan 
Iordache. George Mihăiță, 
Cornel Conian, Constantin 
Diplan, Ovidiu Schumacher, 
Mihai Dinvale, Teodora Va- 
silescu. Mircea Bașta, George 
Ulmeni.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Operete... operete.
20.20 Universitatea TV.
20,50 Film artistic : „Lumea tă

cerii" — o producție a stu
diourilor cinematografice 
franceze. Premieră TV. Re
gia : J. Y. Cousteau și Louis 
Malle.

22,05 Vechi și îndrăgite romanțe și 
cîntece de petrecere.

22.20 închiderea programului.

cinema
O Sutjeska : PATRIA — 9.30; 12; 
14,30; 17,15; 20.
a O noapte Ia castel : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30. 
a Un bărbat fatal : CAPITOL —

0,15; 11,30; 13.45: 16; 18,15; 20,30, 
SALA PALATULUI — 17.30 (seria 
de bilete 5372); 20,15 (seria de bi
lete 5373).
® Un milion pentru Jake î SCA
LA — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.31); 20,45, FAVORIT — 11,30;
13,45; 16; 18.15; 20,30.
o Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
LUMINA — 9; 12,30; 16; 19,30, MO
ȘILOR — 15,30; 19.
a Ochii Shivanei : LUCEAFĂ
RUL — 8,30: 11,30; 14.30; 17,30;
20.30, BUCUREȘTI — 3.30: 11,15;
14: 16,45; 19,30, CASA FILMULUI 
- 10: 13: 16.
a Actorul și sălbaticii : TIMPURI 
NOI — 9,30; 12,30; 16: 19, FLO-
REASCA — 15.30; 19, FLACĂRA — 
15,30; 19. CASA FILMULUI — 19. 
ft Martorul trebuie să tacă : FE
ROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30, EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.15.

© Ulzana — căpetenia apașilor : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, LIRA — 15.30: 18; 20,15 
A Scufundarea Japoniei : GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,30.
O AI șaptelea cartuș : DOINA — 
11,15; 13,30; 17,30; 20.
a Program pentru copii : DOINA 
— 9,45; 16.
0 Permisul de conducere : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16:
18,30: 20,45.
a Filip cel bun : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,15. ARTA — 15,30; 17,45: 20.
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 1G;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15; 20.30.
ft Ilustrate cu flori de cimp : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15. 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.
a Școală tinerilor căsătoriți : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

a Muntele ascuns : COTROCENI
— 14; 16; 18; 20, VOLGA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16: 18; 20.
e Plîngeți, chitare ! : AURORA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
a îndrăgostiți! anului unu : UNI
REA — 16: 13: 20.
a Jerry traficantul : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
© Dragoste la 16 ani : FEREN
TARI — 15,30: 18: 20,15.

Luminile rampei : MIORIȚA — 
9.30: 12,30; 16: 19.
q Zidul : CRÎNGAȘI — 16; 18,15. 
a Zapata : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
a Au sosit călușeii : MUNCA — 16. 
a Haiducii : MUNCA — 18; 20.
0 Nemuritorii : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Caut o nevastă : VITAN — 14; 
16; 18: 20.
© Răzbunarea Iul Dani : RAHO
VA — 16; 18; 20.

a Un generai pentru victorie : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Furtuna — 19,30,
(sala mică) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30.
ft Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : în ciclul „Mu
zica și Omul44 — Iubirea ; co
mentează prof. George Bălan 
— 19.
a Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii române (Studioul 8) : 
AI 16-lea concert-dezbatere — 19.
A Opera Română : Trubadurul 
(cu participarea sopranei Maria 
Bieșu, artistă a poporului a 
U.R.S.S.) — 19.

a Teatrul de Comedie : Preșul — 
19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Mascarada (Teatrul de 
Stat din Constanța) — 17; 20. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Elisabeta I
— 19.30.
o Teatrul „C. I. Nottara'4 (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Corrida •— 19.
ft Teatrul Ciulești : Steaua fără 
nume — 19,30.
o Teatrul muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy) : Uite că nu tac ! — 
19,30.
ft Teatrul ..Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Ileana Sinziana — 17,
(sala Academiei) : Sir și elixir
— 17.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44) : Țară bogată-n fru
museți — 19,30.
a Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.
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Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Sprijin larg pentru propunerile românești în subcomisia 
pentru educație

GENEVA 17 (Agerpres). — în ca
drul Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, negocieri in
tense au avut loc în ultimul timp in 
subcomisia pentru educație, unde re
prezentantul țării noastre a propus 
o serie de măsuri menite să intensi
fice schimburile de experiență în 
noi domenii ale educației destinate 
adulților.

Propunerile românești au fost larg 
sprijinite de reprezentanții Franței, 
U.R.S.S., Angliei, Bulgariei, Suediei 
etc., oare au subliniat interesul gene
ral pentru astfel de prevederi con
crete in textele subcomisiei pentru 
educație.

Paragraful convenit recomandă 
statelor participante schimbul de in
formații și de cunoștințe dobindite 
în organizarea și funcționarea siste
mului de educație destinate adulți
lor, inclusiv sistemul de reciclare 
profesională.

De asemenea, a fost primită cu 
interes, găsindu-și o reflectare co
respunzătoare, ideea românească de

a se face un schimb reciproc de 
date privitoare la raporturile care 
există între educația destinată adul
ților și alte forme și niveluri de edu
cație. interrelațiile, influențele și 
eventualele condiționări reciproce 
dintre acestea, procesul de educație 
fiind un tot.

Dezvoltînd în continuare aceste 
idei, reprezentantul nostru a insis
tat asupra unui capitol nou în pro
blematica de pînă acum a subcomi
siei. Este vorba de efectuarea unor 
schimburi de experiență privitoare 
la mijloacele și modalitățile de 
adaptare a formării profesionale și 
tehnice a cadrelor la nevoile dezvol
tării economice și sociale.

întrunind asentimentul tuturor de
legațiilor, această idee și-a găsit re
flectarea corespunzătoare în textul 
convenit preliminar, considerată fiind 
ca o contribuție originală la evanta
iul larg de măsuri preconizate să 
dezvolte cooperarea internațională în 
domeniul educației.

GENEVA

Sesiunea Conferinței O. N. U. 
asupra dreptului mării

GENEVA 17 (Agerpres). — La 
Geneva au început astăzi lucrările 
sesiunii Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării, la care participă 
peste 2 000 de delegați din 150 de 
țări ale lumii. Cuvîntul inaugural a 
fost rostit de președintele conferin
ței, Shirley Amerasinghe (Sri Lanka).

în cursul primei ședințe a fost 
prezentat un mesaj adresat confe

rinței de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Printre principalele probleme În
scrise pe ordinea de zi a acestei se
siuni. care va dura opt săptămîni, 
figurează delimitarea apelor terito
riale și precizarea drepturilor de 
pescuit în așa-numit-a, zonă econo
mică.

„Poporul mozambican sprijină linia politică 
a FRELIMO"

O declarație a lui Marcelino dos Santos
DAR ES SALAAM 17 (Agerpres).

— Mozambicul independent va con
tinua lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului — a declarat Marcelino dos 
Santos, vicepreședinte al Frontu
lui de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). într-o cuvîntare rostită 
la colegiul Kivukoni. Poporul mo- 
zambican — a spus el — sprijină 
linia politică a FRELIMO și nu 
va admite crearea unui guvern opus 
aspirațiilor sale. Marcelino dos Santos 
a denunțat forțele reacțiunii interne 
care încearcă să provoace nemulțu
miri în Mozambic, recurgînd la di
ferite acțiuni de sabotaj economic.

Guvernul — a declarat Marcelino

pentru a curma uneltirile dușmani
lor poporului, pentru a consolida 
Frontul de Eliberare din Mozambic 
și forțele armate care exercită con
trolul real asupra tuturor regiunilor 
tării.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile secretarului de stat al S.U.A. la Assuan și Tel 

Aviv @ Sesiunea Consiliului Național Palestinean

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Noua 
vizită în Israel a secretarului de stat 
american, în cadrul turneului său în 
Orientul Apropiat, a permis continua
rea negocierilor cu oficialitățile is- 
raeliene în legătură cu perspectivele 
unui nou acord de dezangajare a for
țelor în Sinai. începute duminică 
seara, după sosirea din călătoriile 
întreprinse la Damasc și Amman, 
convorbirile cu membrii echipei is- 
raeliene de negociatori au fost reluate 
luni dimineață. „Am trecut încă o 
dată în revistă ideile pe care le-am 
adus din Egipt și răspunsul israelian, 
precum și considerațiile pe care ca
binetul israelian mi-a cerut să le 
transmit în Egipt", a declarat Henry 
Kissinger, după runda de negocieri 
de luni dimineața, pe care a califi
cat-o oa foarte bună și foarte con
structivă.

Luni la prînz, Henry Kissinger a 
plecat, în continuarea misiunii sale, 
în Egipt, urmînd să se înapoieze la 
Tel Aviv marți după-amiază.

CAIRO 17 (Agerpres). — în con
tinuarea turneului său în Orientul 
Apropiat, Henry Kissinger, secreta
rul de stat al S.U.A., a sosit luni la 
Assuan, pentru a treia oară de la 
Inițierea actualei misiuni în zonă. 
Imediat după sosire au început con
vorbirile între secretarul de stat 
american și președintele Anwar El 
Sadat asupra posibilităților de reali
zare a unui nou acord de dezanga
jare a forțelor în Sinai. La con
vorbiri au asistat și miniștrii aface
rilor externe și ai apărării ai Egiptu
lui, Ismail Fahmi, și respectiv Ab
del Ghani El Gamassy.

DAMASC 17 (Agerpres). — Con
siliul Național Palestinean a fost 
convocat într-o sesiune de urgență, 
care va avea loc joi, pentru exami
narea modalităților de realizare a 
Comandamentului unificat militar și 
politic siriano-palestinean, propus de 
președintele Siriei, Hafez El Assad, 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) la Damasc.

Zeci de mii de locuitori ai Lisabonei manifesteazâ In sprijinul Mlșcârll 
Forțelor Armate

Dl PRETUTINDENI
• CURSA FĂRĂ ÎN

VINȘI. Cea mai populară ma

CAMBODGIA

Puternice acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

CAMBODGIA 17 (Agerpres). — 
Orașul-port Neak Luong, importantă 
bază strategică navală a trupelor 
lonnoliste. pe malul sud-estic al flu
viului Mekong, este supus unei pre
siuni accentuate a forțelor patriotice, 
în noaptea de duminică spre luni, 500 
de proiectile de diferite calibre, în 
special obuze și rachete, au căzut in 
interiorul orașului Neak Luong, pro- 
vocind numeroși morți și răniți în 
rîndul forțelor lonnoliste. Unitățile 
patriotice și-au concentrat atacurile 
împotriva pozițiilor situate la nord, 
desfășurînd apoi în cursul zilei de 
luni o ofensivă pe toate fronturile. 
Observatorii militari apreciază că
ocuparea Neak Luong-ului apare ca 
inevitabilă, avind în vedere că tru
pele lonnoliste încercuite nu pot fi 
aprovizionate cu muniții și alimente, 
întrucît pe porțiunea între Pnom 
Penh și orașul asediat, fluviul Me
kong a fost minat de către patrioți. 
Surse militare lonnoliste au declarat

că un convoi fluvial alcătuit din pa
tru vase care se îndrepta spre Neak 
Luong a fost prins într-o ambusca
dă, două ambarcațiuni fiind scufun
date.

Pe de altă parte, atacurile împotri
va orașului Pnom Penh și aeropor
tului internațional Pochentong con
tinuă.

în capitală, poliția militară efec
tuează razii în vederea depistării și 
arestării studenților și altor persoa
ne, pentru a preveni declanșarea unor 
demonstrații de masă împotriva re
gimului Lon Noi.

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Stuart Symington, senatorul demo
crat din partea statului Missouri, a 
declarat, în cadrul unui interviu te
levizat, că senatorii democrați vor 
vota împotriva tuturor propunerilor 
de acordare a unor ajutoare supli
mentare regimurilor de la Pnom 
Penh și Saigon.

© B B B @ @ B B B B B @ B

agențiile de presă transmit:
dos Santos — depune toate eforturile 
pentru a soluționa problemele dificile 
care stau în prezent in fața econo
miei naționale, adoptă toate măsurile

HAGAAu început convorbirile privind independența Surinamului
HAGA 17 (Agerpres). — La Haga 

au început luni lucrările Conferinței 
asupra independentei Surinamului. 
fostul teritoriu Guyana Olandeză, 
care a obținut statut de autonomie 
internă in 1954. într-o primă fază, 
conferința reunește pe primul minis
tru al Olandei. Joop den Uyl. șeful 
guvernului Surinamului. Henk Aaron, 
și șeful guvernului Antilelor Olan
deze. Juancho Evertz, și va fi con
sacrată studierii unor documente sta
bilite la nivel de experti in proble
me ce interesează direct cele trei 
părți.

O a doua fază a conferinței se va 
desfășura începind de la 24 martie 
si va avea drept principale proble
me relațiile viitoare dintre Olanda 
si Surinam după ce acest stat va 
deveni independent, acordarea de a- 
jutoare economice de către fosta me
tropolă. precum și situația cetățeni
lor Surinamului care au emigrat în 
Olanda si a olandezilor aflati pe te
ritoriul viitorului stat independent.

Președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tit0’ 1_" 
primit luni pe premierul suedez Olof 
Palme, aflat într-o vizită oficială in 
această țară. La convorbirea care a 
avut loc au participat președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., Gemal Biedici, și membrii 
celor două delegații — iugoslavă și, 
respectiv, suedeză.

Primul ministru al Japo
niei, Takeo Miki, și-a exprimat 
speranța că tratatul de pace și prie
tenie cu R. P. Chineză va putea fi 
semnat în curind și ratificat în cursul 
actualei sesiuni a Dietei, care se va 
încheia la 25 mai. Declarația a fost 
făcută în fața unui grup de deputați 
ai P.S.J., care au înmînat premieru
lui Takeo Miki un document, che- 
mînd guvernul să încheie tratatul cît 
mai curind posibil.

în exercitata mandatu
lui de bune eticii incredintat 
de Consiliul de Securitate pentru 
reluarea convorbirilor intercomuni- 
tare din Cipru, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a inceput 
luni consultările preliminare cu re
prezentanții celor două comunități 
cipriote, precum și cu cei ai Greciei 
și Turciei.

Noul Cod al familiei 8 ln- 
trat în vigoare in Republica Demo
crată Somalia. Noua lege prevede 
egalitatea deplină a femeii cu băr
batul și ocrotește poziția femeii în 
familie.

La Moscova au început lunl 
convorbirile dintre Nikolai Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și președin
tele Gambiei, Dauda Jawara, aflat 
intr-o vizită oficială în U.R.S.S. Au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale, precum și probleme ale 
situației internaționale actuale.

Cresc schimburile co
merciale dinîre R.F.G. și ță
rile socialiste. „Extinderea co
merțului dintre R.F.G. și țările so
cialiste se realizează într-un ritm ra
pid și pe o bază sănătoasă", a decla
rat Hans Friderichs. ministrul eco
nomiei din R. F. Germania. într-un 
interviu acordat ziarului „Welt am 
Sonntag". El a precizat că ponderea 
țărilor socialiste în schimburile co
merciale externe ale R.F.G. crește 
an de an. Ministrul vest-german și-a 
exprimat speranța că și ne viitor 
extinderea comerțului cu țările so
cialiste se va face într-un ritm cres- 
cînd. evidențiind. în context, posibi
litățile de cooperare și colaborare 
dintre întreprinderile din R.F.G. și 
din țările socialiste

Tîrgul internațional al 
meșteșugurilor,la care iau parte 
peste 2 500 firme si întreprinderi spe
cializate din 40 de țări ale lumii, s-a 
deschis la Miinchen. România parti
cipă cu un stand propriu. în care 
expune, pe o suprafață de 100 mp, 
produse de artizanat — textile, con
fecții. ceramică si produse din lemn.

Președintele Republicii
Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, a
înmînat lui Rodney Arismendi. prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Uruguay. Ordinul Național 
Cubanez ,,Playa Giron", pentru con
tribuția sa remarcabilă la lupta îm
potriva imperialismului și colonialis
mului. La cauza păcii si progresului.

In localitatea Barbizon, cu
noscută pentru celebra scoală 
de pictură cu același nume, a 
avut loc duminică dezvelirea 
unei plăci de marmură in me
moria pictorului Nicolae Grigo- 
rescu. Placa poartă următoarea 
inscripție : „Aici se înalță Casa 
artiștilor in care a locuit pic
torul român Nicolae Grigorescu, 
între 1862 și 1870“. Au luat cu
vântul Roger Leroux, primarul 
localității, Marcel Ghibernea, 
ministru consilier la Ambasada 
României din Paris, prof. Alain 
Guillermou, președintele Insti
tutului de studii românești, 
prof. dr. docent Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga, care au evocat 
tradiționalele relații cultural- 
artistice dintre cele două țări, 
relații aflate azi intr-o continuă 
dezvoltare.

Un nou transplant de ini- 
jțjjj a fost efectuat de medicii fran
cezi — au anunțat autoritățile medi
cale din Paris. Pacientul, în virstă de 
44 ani. a primit inima unui tinăr de 
21 de ani.

Deschiderea Congresului
al Xl-lea al P. M S. U.

Capitala ungară — 
împodobită sărbăto
rește — trăiește, ca șl 
întreaga țară, atmo
sfera marilor eveni
mente politice. în sala 
casei de cultură „Roz- 
sa Ferenc" a muncito
rilor constructori din 
Budapesta au început 
luni după amiază lu
crările celui de-al 
Xl-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, eve
niment de o deosebită 
însemnătate în viața 
partidului și poporu
lui.

La lucrările congre
sului participă 843 
de delegați — tineri și 
vîrstnici, femei și 
bărbați — reprezen
tanți ai celor peste 
750 000 de membri ai 
partidului, precum și 
numeroși invitați : 
vechi militanți ai miș
cării muncitorești din 
Ungaria, conducători 
de stat și ai organiza
țiilor de masă, oameni 
de cultură, de artă, 
militari, ziariști. Iau 
parte, de asemenea.

delegații ale unor 
partide comuniste și 
muncitorești din 29 de 
țări. Din partea Parti
dului Comunist Român 
participă o delegație 
condusă de tovarășul 
Uie Verdeț. membru

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL 

LA BUDAPESTA

al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Congresul — ale că
rui lucrări au fost 
deschise de tovarășul 
Apro Antal, membru 
al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Adunării de 
Stat a R. P. Ungare — 
a aprobat ordinea de zi.

La primul punct al 
ordinii de zi, tovarășul 
Jânos Kâdâr, prim-se- 
cretar al C.C. al 
P.M.S.U., a prezentat 
raportul de activitate 
al Comitetului Central

pe perioada care a tre
cut de la cel de-al X- 
lea Congres al parti
dului. Raportul înfăți
șează amplul tablou al 
realizărilor. obținute 
de poporul ungar in 
domeniul construcției 
socialiste. In dezvolta
rea industriei și agri
culturii, în creșterea 
nivelului de trai al po
porului. El expune, 
totodată, perspectivele 
de progres pe care le 
deschide în fața po
porului ungar progra
mul măreț al construi
rii societății socialiste 
dezvoltate. Sînt reflec
tate. de asemenea, pre
ocupările P.M.S.U. 
pentru întărirea cola
borării frățești cu ță
rile socialiste, pentru 
pace și securitate pe 
continentul european 
și în lume.

A fost prezentat, de 
asemenea. Raportul 
Comisiei Centrale de 
Revizie.

Lucrările congresu
lui continuă pînă sîm- 
bătă 22 martie.

Al. PINTEA

Țărănimea vest-europeană — 
puternic lovită de criză

Pentru cei zece mi
lioane de agricultori 
din țările membre ale 
Pieței comune lunile 
ce vor urma vor a- 
duce diminuări șl 
mai substanțiale ale 
veniturilor lor. Potri
vit datelor furnizate 
de Comitetul organiza
țiilor profesionale a- 
gricole din țările Pie
ței comune (COPA), 
încă in 1974. datorită 
creșterii prețurilor la 
mașini și unelte agri
cole. costul producției 
a sporit în agricultură 
cu 33 la sută. Anul a- 
cesta, ca urmare a 
majorării prețurilor. In 
primul rînd. la îngră
șăminte chimice și 
carburanți, acest cost 
va crește și mai mult. 
Expuși dictatului co
merțului intermediar 
și presiunii marilor 
întreprinderi agricole 
de tip capitalist, ță
ranii cu gospodării 
mici și mijlocii nu pot 
obține o majorare a 
preturilor de achiziție 
a produselor agricole. 
Deși pe piața cu a- 
mănuntul produsele a- 
gricole s-au scumpit, 
totuși prețurile de a- 
chiziție la cumoărător

au rămas practic ace
leași, diferența intrînd 
in seifurile întreprin
derilor comerciale in
termediare. Aceasta 
are ca urmare —arată 
un raport al COPA — 
faptul că în țările 
C.E.E.. anual, pesteMARGINALII
200 000 de agricultori 
mici și mijlocii ajung 
In pragul falimentului. 
Numai în Italia, de la 
crearea Pieței comu
ne, 2.3 milioane de ță
rani mici și mijlocii 
au fost nevoiți să-și 
lichideze gospodăriile, 
în R.F.G., lună de 
lună. 2 000—3 000 de 
gospodării cunosc a- 
cee.ași soartă. In Fran
ța, în ultimii cinci ani. 
au fost lichidate 300 000 
de gospodării. Iar pla
nurile promovate de 
autoritățile agrare ale 
C.E.E. și care preco
nizează „crearea de 
unități capabile să 
facă față concurenței" 
(citește gospodării mari 
de tip capitalist) pre

conizează. tn următorii 
cițiva ani, aceeași 
soartă pentru cel pu
țin incă 600 000 de ase
menea gospodării.

Aceste dezvăluiri au 
produs o puternică 
neliniște în rîndurile 
țărănimii din țările 
respective, care nu a 
întîrziat să-și mani
feste hotărîrea de a 
intensifica lupta pen
tru apărarea condiții
lor ei de viață.

După cum se știe, 
partidele comuniste și 
muncitorești din nouă 
țări vest-europene au 
hotărit recent, ca ur
mare a situației crea
te, să convoace o con
ferință consacrată cri
zei agrafe ■ occidentale. 
La sesiune, care ur
mează să aibă Ioc în 
luna mai la Paris, va 
fi luată în dezbatere, 
printre altele, și nece
sitatea unor acțiuni 
susținute in vederea 
întăririi alianței din
tre clasa muncitoare 
și țărănime — pătu
rile sociale cele mai 
puternic lovite de cri
za ce bîntuie în lumea 
capitalistă.

G. DASCALU

Alianța între Mișcarea Forțelor Armate si partidele 
democratice—chezășie a continuării procesului 

revoluționar in Portugalia
O cuvîntare a lui Alvaro Cunhal

LISABONA 17 (Agerpres). — Mii 
de cetățeni portughezi au participat 
duminică la mitingul organizat pe 
stadionul „1 Mai" din Lisabona, de 
Partidul Comunist, în vederea pre
zentării candidaților săi la apropia
tele alegeri pentru Adunarea Consti
tuantă.

Luind cuvîntul cu acest prilej, Al
varo Cunhal, secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, a a- 
rătat că „alianța dintre Mișcarea 
Forțelor Armate și P.C.P. este esen
țială pentru progresul revoluției în 
Portugalia". „P.C.P., a spus el. con
sideră alianța sa cu Mișcarea Forțe
lor Armate fundamentală pentru 
desfășurarea procesului revoluțio
nar".

în același timp. Alvaro Cunhal s-a 
pronunțat pentru unitatea de acțiu
ne a tuturor forțelor și partidelor de
mocratice din tară. „Nu există o for
ță politică sau socială în Portugalia, 
a menționat el. care să poată apăra 
singură libertățile democratice împo
triva reacțiunii și care să asigure 
construirea Portugaliei noi". El a a- 
firmat că întîlnirile care au avut loc. 
în ultimele zile, intre comuniști, so
cialiști și alte partide au confirmat 
necesitatea și posibilitatea cooperă
rii. „Dincolo de divergențe și difi
cultăți, a spus Alvaro Cunhal. inte
resul poporului portughez, democra
ția și independenta Portugaliei cer o

linie comună și o acțiune comună", 
în acest sens, el a chemat la reali
zarea unui acord urgent între Miș
carea Forțelor Armate și partidele 
democratice în ceea ce privește vii
torul politic al Portugaliei.

Secretarul generai al P.C.P. s-a 
pronunțat, pe de altă parte, pentru 
o remaniere a guvernului provizoriu, 
prin includerea acelor forțe demo
cratice care s-au manifestat activ in 
zdrobirea încercării de puci contra
revoluționar.

Referindu-se la situația economică, 
Alvaro Cunhal a vorbit despre ne
cesitatea unei profunde reforme eco
nomice și sociale, cuprinzînd națio
nalizarea sectoarelor economice fun
damentale, precum și o reformă a- 
grară, pentru ameliorarea radicală a 
condițiilor de viață ale țăranilor.

ANGLIA

B B @ B
Premierul Consiliului de 

Stat al R.P. Chineze, Ciu En-,ai> 
a avut o întrevedere, într-un spital 
din Pekin, cu Ahmed Laraki, minis
tru marocan de stat însărcinat cu 
afacerile externe, anunță agenția 
China Nouă.

0 reuniune a reprezentanților
celor patru partide de centru-stînga, 
cansacrată dezbaterii măsurilor celor 
mai adecvate pentru menținerea or
dinii publice în Italia, s-a deschis 
luni la Roma. Participă secretari ge
nerali, președinți și șefi ai grupuri
lor parlamentare ale partidelor de- 
mocrat-creștin și republican, mem
bre ale coaliției guvernamentale bi
partite, și partidelor socialist și so
cialist-democratic, care sprijină în 
parlament guvernul, precum și mi
niștrii afacerilor interne, justiției și 
apărării.

Convorbirile iraniano-ira-
Ilîene desfășurate între 15 și 17 
martie, in vederea pregătirii condi
țiilor aplicării Acordului de la Alger, 
intervenit la 6 martie între cele două 
țări, s-au încheiat luni la Teheran. 
Miniștrii de externe ai Iranului, Ira
kului și Algeriei, care au constituit 
o Comisie ministerială mixtă, au 
semnat un protocol și au stabilit 
constituirea a trei comitete mixte 
pentru demarcarea frontierelor teres
tre. determinarea frontierelor flu
viale pe linia talvegului și înființa
rea unor organe de supraveghere 
de-a lungul frontierei celor două țări.

Cel de-al IX-Iea Congres 
arab al petrolului, organizat la 
Dubai de către Liga Arabă, s-a pro
nunțat pentru cooperarea directă in
tre țările producătoare în vederea 
asigurării unui echilibru între nive
lul producției și nevoile pieței inter
naționale. Congresul s-a pronunțat. în 
același timp, in favoarea dialogului 
cu țările industrializate, cu condiția 
ca acestea să ofere producătorilor o 
cooperare veritabilă si eficace.

Un accident de aviație a 
avut loc duminică în Argentina. Un 
avion de transport al forțelor aerie
ne argentinene. avind la bord 47 de 
pasageri și cinci membri ai echipa
jului, s-a prăbușit într-o regiune 
muntoasă. în apropiere de orașul 
Bariloche. situat la circa 1 700 kilo
metri sud-vest de Buenos Aires. Nu 
se cunosc cauzele accidentului, iar 
autoritățile consideră că nu există 
supraviețuitori.

Consultări în preajma 

referendumului privind 

poziția față de 

Piața comună
LONDRA 17 (Agerpres). — După 

reglementarea — pe plan extern — 
a problemei renegocierii termenilor 
de aderare a Marii Britanii la Piața 
comună, premierul britanic. Harold 
Wilson, a început luni o serie de 
reuniuni in cadrul cărora va trebui 
să se stabilească dacă guvernul va 
recomanda alegătorilor, in cadrul 
unui referendum, să voteze pentru 
menținerea sau ieșirea țării din 
C.E.E. Știut fiind faptul că părerile 
sînt diferite chiar în rindul membri
lor cabinetului, premierul Wilson a 
organizat mai întii o întrevedere res- 
trînsă. cu titularii unui număr de 
22 ministere. Ulterior, primul mi
nistru a participat la o reuniune 
lărgită a guvernului, cuprinzînd 85 
de membri.

Programul de luni după-amiază a 
inclus, pe de altă parte, o întîlnire 
cu cei 315 deputați laburiști.

Reuniunile de luni avind doar un 
caracter pregătitor, guvernul premie
rului Wilson va analiza marți și 
miercuri dosarul participării Marii 
Britanii la C.E.E. Tot in cursul a- 
cestei săptămîni este programată și 
prezentarea în parlament a rezulta
telor renegocierii și a deciziei și re
comandării guvernului.

TURCIA

Contacte In vederea 
soluționării 

crizei guvernamentale
ANKARA 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Turciei, Fahri Korutiirk, 
și-a continuat, luni, consultările cu 
lideri ai partidelor politice din țară, 
în tentativa de a soluționa criza gu
vernamentală declanșată in urmă cu 
aproape șase luni.

într-o declarație făcută la sfîrșitul 
întrevederii cu președintele Korutiirk, 
liderul Partidului Republican al Po
porului, Bulent Ecevit, a declarat că 
partidul său va sprijini orice guvern 
ce va fi constituit, cu condiția ca a- 
cesta să organizeze alegeri generale 
anticipate. Această cerere este res
pinsă însă de toate celelalte partide 
politice, care se tem de o eventuală 
victorie a P.R.P. în viitoarele alegeri, 
în prezent, nici o grupare politică nu 
dispune de un număr suficient de 
locuri în Adunarea Națională care 
i-ar permite formarea guvernului.. 
Judecind însă după rezultatele obți
nute recent de P.R.P. în alegerile 
locale din Kartal, localitate de lîngă 
Istanbul, există suficiente șanse ca 
această formațiune politică să iasă 
întărită dintr-o nouă consultare elec
torală.

DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
o La sediul Direcțiunii P.C.I. a fost organizată o întîlnire priete

nească cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei de naștere a pre
ședintelui partidului, tovarășul Luigi Longo. în acest cadru a fost 
transmis mesajul de salut adresat tovarășului Longo de secretarul ge
neral ai Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

• Lucrările celui de-al XXIV-Iea Congres al Partidului de Stingă 
— Comuniștii din Suedia au luat sfîrșit prin adoptarea unor docu
mente care subliniază importanța continuării politicii de neutralitate 
de către Suedia, sprijină transformarea Nordului Europei într-o zonă 
denuclearizată, evidențiază solidaritatea cu lupta popoarelor din In
dochina și a poporului palestinean.

® Consiliul Revoluționar din Portugalia a decretat sîmbătă națio
nalizarea companiilor de asigurări din țară, urmare firească a națio
nalizării băncilor, intervenită cu o zi înainte. în felul acesta, Consiliul 
Revoluționar dispune de pîrghii importante pentru controlarea activi
tății principalelor grupări financiare ale țării.

® Poziția României în problemele aflate pe agenda Conferinței Ge
nerale a O.N.U.D.I., de la Lima, a fost prezentată sîmbătă de șeful 
delegației române, punindu-se in evidență un șir de probleme legate 
de accelerarea industrializării țărilor in curs de dezvoltare, reducerea 
și eliminarea treptată a decalajelor, instaurarea unei noi ordini eco
nomice in lume.

nifestare sportivă din Suedia 
este, fără îndoială, concursul de 
schi Vasa. o întrecere-maraton 
pe distanța de 85 de km, care 
își propune să evoce un eveni
ment istoric : cursa similară în
treprinsă cu 400 de ani in urmă 
de un nobil suedez, Gustav Vasa, 
pentru a stringe luptători în ve
derea respingerii unei invazii a 
danezilor. La această cursă poa
te participa orice tinăr sau bă- 
trîn care știe să meargă cu 
schiurile. Anul acesta participa
rea a bătut toate recordurile : 
9 500 de persoane, dintre care 
cel mai bătrîn avea 74 de ani ; 
au terminat cursa 8 812. Cîști— 
gătorului, care a parcurs dis
tanța într-un timp record față 
de toate edițiile precedente, i 
s-a făcut, firește, o primire tri
umfală. Cu și mai multă căl
dură au fost însă salutați ulti
mii doi clasați, doi bătrîni care
au sosit, braț La braț, la... 12 ore 
după ce cîștigătorul trecuse li
nia de sosire. Spectatorii au 
vrut, în acest fel, să sublinieze 
deviza sub care se desfășoară 
această originală competiție : 
„A termina cursa Vasa înseam
nă a ieși învingător."

• ...SI AȘTRII îl SÎNT 
NEFAVORABILI. Simțind 
tot mai mult cum ii fuge pă- r 
mîntul de sub picioare, dictato- 
rul Thieu și-a pus, după cît se 
pare, ultima nădejde în verdic
tul horoscoapelor, cu gindul că, 
cine știe, stelele îi vor oferi 
mai multe motive de optimism. 
Din păcate pentru el, pînă și 
aștrii i s-au arătat nefavorabili. 
Intr-adevăr, horoscoapele arată 
că în „anul pisicii", care a în
ceput de curind, cariera căpe
teniei marionetelor de la Saigon 
este amenințată de mari peri
cole. Motivul : Thieu s-a năs
cut în... „anul șoarecelui". Ho
roscoapele omit însă un element 
esențial : indiferent în ce an 
s-ar fi născut Thieu, nimic nu 
îl va putea salva de valul mî- 
niei populare.

• ÎN CĂUTAREA U- 
NOR FORME DE VIATĂ 
PE MARTE. în cadrul ma
nifestărilor consacrate bicente
narului S.U.A. (care se sărbă
torește în 1976) urmează să fie 
lansate spre planeta Marte, în 
vara acestui an, două sonde au
tomate americane, denumite 
„Viking", cu misiunea de a de
pista eventuale forme de viată 
pe „Planeta roșie". Prima din
tre ele va fi lansată Ia 11 au- , 
gust, a doua — la 21 august. 
Distanța de peste 700 milioane 
kilometri pînă la planeta veci
nă va fi parcursă în aproxima
tiv un an. După aterizarea lină 
a capsulei — o parte a stației 
automate urmează să se înscrie 
pe o orbită circummarțiană, 
servind apoi ca stație releu 
pentru legătura radio cu Pă- 
mîntul — urmează să înceapă 
cercetările științifice. Un labo
rator biologic automat va încer
ca să depisteze eventuale mi
croorganisme. Este prevăzută și 
o efectuare de analize molecu
lare ale solului marțian. La 
bordul capsulei se vor afla ca
mere de televiziune cu un unghi 
de cuprindere de 360 grade.

• LIMITELE SPECTA
CULOSULUI. „Veți asista 
la un cutremur ca și cînd v-ați 
afla în epicentrul său. Pămin- 
tul se va clătina sub picioarele 
dv“. Asemenea anunțuri. care 
au însoțit lansarea filmului „Se 
cutremură Pămintul" al regizo
rului Marc Robson, pun, după 
cum se vede, accentul mai mult 
pe cele ce se întîmplă în sală 
decît pe ceea ce se produce pe 
ecran. Grație unui procedeu e- 
Iectronic „Sensurround", care 
utilizează ultrasunetele, aerul 
vibrează puternic în sălile de 
proiecție, dind, într-adevăr, im
presia unui seism ; de altfel, lo
catarii clădirilor din vecinăta
tea sălilor respective nu o dată, 
crezînd că au de a face cu un 
cutremur adevărat, au fost cu
prinși de panică. în ultimul 
timp, în fața asaltului tot mai 
insistent al televiziunii, produ
cătorii de filme din Occident 
mizează în măsură crescîndă pe 
asemenea procedee pur tehnice, 
care nu au nimic comun cu arta. 
Odată trecută însă surpriza nou
tății — constată pe bună drep
tate revista „L’Express" — spec
tatorii pretind altceva pentru 
a se smulge de lingă televizor : 
filme mai bune, care să nu mi
zeze pe un spectaculos factice 
si care să fie ancorate în reali
tățile cotidiene.

• ULTIMELE RICȘE. 
Timp de mai bine de 100 de ani, 
principal mijloc de transport in 
țările Orientului îndepărtat, 
ricșele au trebuit să cedeze tot 
mai mult pasul în fața ofensi
vei motorizării. Ultimii supra
viețuitori ai „oamenilor-cai" în- 
hămați la trăsurica pe două roti 
uriașe sînt mai mult un ele
ment de pitoresc pentru „uzul" 
turiștilor. Astăzi. în capitala Ja
poniei mai pot fi întilniti doar 
15 „oameni cu ricșa". în schimb, 
aceștia se mai mențin, oare
cum, în Madagascar. singura 
regiune din afara Extremului 
Orient unde s-a încetățenit bi
zarul mijloc de locomoție : la 
Tananarive, capitala țării, par
cul de ricșe numără 50 de bu
căți.

• HEINRICH MANN 
- DESENATOR. Cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la 
moartea lui Heinrich Mann, 
editura „Aufbau" din Berlin a 
publicat, pentru prima oară, 35 
de desene în creion ale cunos
cutului scriitor german. Dese
nele înfățișează scene din pe
rioada 1875—1890 și, după cît se 
pare, erau concepute ca un 
ciclu.
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