
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Sesiunea
Marii Adunări Naționale

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în cursul dimineții de vineri au 
continuat in plen lucrările celei de-a 
treia sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Depuțații și invitații au întimpinat 
cu însuflețite și îndelungi aplauze pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovară
șul Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cornel Burtică,

Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Ja
nos Fazekas, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pă- 
țan. Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec.

In sală se aflau membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost pre- 
zenți. in calitate de invitați, membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai oame
nilor muncii, personalități ale vieții 
științifice, culturale și artistice.

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
CINSTIRE MUNCII HARNICE

înalte distincții acordate municipiului București 
și județelor care au îndeplinit în bune condiții și înainte 
de termen planul cincinal, precum și unităților fruntașe 

în întrecerea socialistă din anul 1975

NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Consiliului 
National al Frontului 

Unității Socialiste 
din ziua de 15 aprilie

Stimați tovarăși și prieteni,
în cadrul Plenarei Consiliului 

Național al Frontului Unității So
cialiste s-au dezbătut cîteva laturi 
ale activității desfășurate în pe
rioada scursă de la ultima sesiune 
a Consiliului Național, evidențiin- 
du-se rezultatele pozitive, precum 
și unele neajunsuri, subliniindu-se 
măsurile ce trebuie luate pentru 
desfășurarea în condiții tot mai 
bune a muncii în domeniile respec
tive ale vieții sociale.

Cred că merită apreciată Impor
tanța hotărîrii adoptate de plenară 
de a trece în răspunderea Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste convocarea, organizarea 
și desfășurarea Congresului educa
ției politice șl culturii socialiste. 
Aceasta va da un conținut deosebit 
activității viitoare în domeniul 
educației și al culturii.

Nu am de gînd să mă refer acum 
pe larg la problemele muncii edu
cative ; ele vor fi dezbătute la con
gres. Aș menționa, totuși, ținînd 
seama de faptul că mai avem o 
lună șl jumătate pînă la această 
manifestare, necesitatea ca, în pre
gătirea congresului, să acționăm 
pentru afirmarea cu putere a prin
cipiilor politicii noastre marxist- 
leniniste, pentru evidențierea orien
tărilor partidului nostru în dome
niul educației politice, ridicării ni
velului cunoștințelor culturale și 
științifice ale maselor, formării 
omului nou, constructor al celei 
mai înaintate societăți din lume. în 
acest spirit, Ia baza întregii activi
tăți educative, a pregătirii con
gresului trebuie să stea formarea 
cetățenilor patriei noastre pentru 
muncă — pornind de la adevărul 
arhicunoscut că munca fizică și in
telectuală, desfășurată în diferitele 
domenii ale vieții sociale, consti
tuie factorul fundamental al pro
gresului și civilizației, garanția 
bunăstării poporului, chezășia edi
ficării socialismului și comunismu
lui, a apărării și consolidării inde
pendenței naționale. (Aplauze pu
ternice).

Educația politică și cultural-știin- 
țifică trebuie să fie pătrunsă de 
nobilele idei ale patriotismu
lui socialist, să cultive dragostea 
nețărmurită pentru patria în care 
ne-am născut și față de care avem 
obligația de a-i asigura dezvol
tarea economico-socială neîntrerup

tă, progresul multilateral, creșterea 
avuției materiale și a patrimoniului 
cultural-științific, făurind orin- 
duirea nouă, bazată pe principiile 
democratismului socialist, ale uma
nismului socialist, în care omul este 
figura centrală. Tot ceea ce se rea
lizează în societatea noastră să fie 
consacrat omului, bunăstării și fe
ricirii sale ! (Aplauze puternice).

Apare de la sine înțeles că în 
desfășurarea muncii de educație 
patriotică trebuie să pornim de la 
faptul că în țara noastră trăiesc 
români, maghiari, germani și alte 
naționalități, că pe anumite terito
rii ei au trăit, au muncit, au luptat 
și au progresat împreună de-a lun
gul istoriei. Foarte just s-a mențio
nat aici că, de fapt, odată cu dez
voltarea și formarea poporului 
român, a națiunii române, s-au 
afirmat și entitățile naționale 
maghiare și germane, într-o strîn- 
să unitate, că tocmai acest proces 
dă specificul națiunii noastre, al 
poporului nostru, pare s-a creat și 
dezvoltat într-un spirit de colabo
rare și prietenie, înțelegînd că 
viitorul său stă în strînsa solidari
tate a tuturor locuitorilor țării, in
diferent de naționalitate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Este, într-adevăr, necesar ca în 
pregătirea Congresului educației 
politice și în desfășurarea lucrări
lor sale acest lucru să se reflecte 
cu putere. Să primească un răspuns 
ferm toate acele concepții cosmopo
lite care propagă negarea națiunii 
și a naționalităților, care contestă 
dreptul popoarelor de a trăi libere, 
de a-și făuri viața așa cum o do
resc ! Trebuie să punem cu putere 
în evidență faptul că tocmai clasele 
exploatatoare, atît feudale, cît și 
burghezo-moșierești, indiferent de 
naționalitate — fie maghiare, fie 
române sau germane — au dus îm
preună o politică de asuprire și 
dezbinare a oamenilor muncii pe 
motive naționale, urmărind să-i 
poată astfel exploata și subjuga 
mai ușor, să-și asigure dominația 
de clasă. Iată de ce trebuie să dăm 
o replică hotărîtă oricăror încercări 
de învrăjbire națională promovate 
astăzi pe plan internațional. Să 
afirmăm cu putere teza revolu
ționară a materialismului dialectic 
și istoric, a marxism-leninismului, 
potrivit căreia oamenii muncii, in
diferent de naționalitate, au un

singur dușman : clasele exploata
toare — și de aceea ei trebuie să 
lupte în deplină unitate și solida
ritate pentru respectarea dreptului 
la libertate al fiecărei națiuni ! 
Salvgardarea libertății naționale, 
a dreptului de a trăi liber, stăpîn 
pe destinele sale, al fiecărui popor 
este condiția libertății tuturor po
poarelor ! Nu poate fi liber un po
por care nu recunoaște libertatea 
altor popoare, care admite subju
garea altei națiuni, încălcarea li
bertății și demnității altui popor 1 
Această teză a socialismului știin
țific, a cărei justețe a fost dovedită 
de-a lungul întregii istorii ome
nești. are o însemnătate funda
mentală. în condițiile de astăzi, 
pentru destinul lumii, pentru cauza 
progresului social.

Iată în ce spirit cred că trebuie 
să desfășurăm activitatea de pre
gătire a congresului, munca de 
educație patriotică, revoluționară, 
de întărire a solidarității cu oa
menii muncii de pretutindeni în 
lupta pentru apărarea libertății 
tuturor popoarelor, pentru o poli
tică de pace și colaborare interna
țională. (Aplauze •puternice).

Ținînd seama de toate aceste 
sarcini deosebit de importante, se 
impune ca în viitor consiliile 
Frontului Unității Socialiste, comi
siile create special pentru activita
tea culturală și științifică să-și 
organizeze mai bine munca, înde- 
plinindu-șî în mod corespunzător 

rolul de a coordona și uni for
țele de care .dispjipe societatea 
noastră socialistă,' organizațiile 
componente ale Frontului Unității 
Socialiste, pentru formarea omului 
nou, constructor al socialismului 
și comunismului în România. Am 
deplina convingere că toate orga
nizațiile componente, orgafiele 
Frontului Unității Socialiste, inclu
siv comisiile create în acest scop, 
vor ține seama de criticile aduse 
în discuțiile de astăzi — chiar și 
de cele neformulate în mod expres, 
dar subînțelese — și mai cu sea
mă că vor analiza ele însele, în
tr-un spirit autocritic, neajunsu
rile și lipsurile manifestate în pe
rioada anterioară și vor lua măsu
rile ce se impun pentru îmbunătă
țirea substanțială a acestei acti
vități.

Am dezbătut, de asemenea, pro
blemele organizării și desfășurării 
controlului obștesc. S-au înfățișat 
o serie de rezultate pozitive, s-au 
adus și unele critici. Trebuie să 
avem în vedere că în sistemul de
mocrației noastre socialiste contro
lul obștesc reprezintă un factor de 
mare importanță, 'contribuind la 
antrenarea largă a opiniei publice, 
a maselor populare în exercitarea 
controlului asupra îndeplinirii ho- 
tăririlor de partid și de stat, a po
liticii partidului în sectoare esen
țiale ale vieții sociale. După cum
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

£
Dragi tovarăși,
De data aceasta solemnitatea a- 

cordării unor înalte ordine și 
distincții ale Republicii Socialiste 
România are o semnificație de
osebită prin faptul că acestea s-au 
acordat și organizațiilor județene 
de partid care au realizat cinci
nalul înainte de. termen.

Este cunoscut cum s-a îndeplinit 
cincinalul. Prin eforturile tuturor 
oamenilor muncii, ale comuniști
lor, ale organizațiilor de partid 
din întreprinderi și instituții, din 
agricultură, ale organizațiilor co
munale, orășenești, municipale și 
județene, munca pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen s-a 
desfășurat cu rezultate deosebite. 
Aceste rezultate s-au materializat 
în creșterea, pe întregul cincinal, 
cu peste 100 de miliarde lei a 
producției industriale, în sporirea 
generală a avuției naționale, ceea 
ce a permis realizarea prevederi
lor de ridicare a nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
nostru popor.

Iată de ce doresc, în primul 
rînd, să adresez, din nou, de la 
această tribună, cele mai calde 
felicitări întregii noastre clase 
muncitoare, tuturor inginerilor și 
tehnicienilor, țărănimii, intelec
tualității, tuturor cetățenilor pa
triei noastre, care, fiecare la locul 

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe generalul Mohamed El (iainasy,

său de muncă, înt.r-o măsură mai 
mare sau mai mică, au adus o 
contribuție de preț la succesele 
mărețe realizate în cincinalul 
1971—1975. (Aplauze puternice).

Am acordat astăzi ordinele 
..Steaua Republicii Socialiste 
România" — de la clasa I la clasa 
a V-a — upui număr de 28 .. de 
județe. Ordinul clasa I l-au pri
mit municipiul București și ju
dețele care au realizat cincinalul 
cu 6 luni mai devreme, iar cele
lalte, în mod corespunzător cu 
realizarea cincinalului — cu 5 
luni, 4 luni, 3 luni sau o lună mai 
devreme.

Cred că sînt în 
dumneavoastră. al 
adresăm felicitări 
și oamenilor muncii 

asentimentul 
tuturor, să 
comuniștilor 
din aceste

județe care au adus o contribuție 
deosebită la realizarea cincinalu
lui înainte de termen. (Aplauze 
puternice).

Doresc însă să menționez că mai 
avem un județ care a realizat 
cincinalul cu numai cîteva zile 
înainte de termen și, în conformi
tate cu clasificările noastre, nu a 
putut fi încadrat în categoria celor 
care au obținut ordine. Am 
acordat aceste ordine acelor ju
dețe care au realizat planul cin
cinal cu cel puțin o lună sau 
cu aproape o lună înainte de 

termen. Totuși, cred că, a- 
vînd în vedere eforturile depu
se, merită să-i acordăm și aces
tui județ o mențiune pentru reali
zarea cincinalului înainte de ter
men. Este vorba de județul Har
ghita. (Vii aplauze).

Aș dori să adresez, de aseme
nea, calde, felicitări județelor, în
treprinderilor Industriale, agricole, 
din transporturi, comerț, unităților 
de cercetare care au fost distinse 
astăzi cu ordine ale Republicii 
Socialiste România și cu mențiuni 
pentru rezultatele obținute In 
anul 1975. (Aplauze puternice).

Cu această solemnitate, care a 
devenit tradițională de cîțiva ani 
de zile, încheiem aprecierile — 
aprecierile pozitive — asupra fe
lului cum s-a lucrat în cincinalul 
trecut și în anul 1975.

Fără îndoială că nu numai cel 
care au obținut ordine șl distinc
ții au depus o activitate susținută, 
însă, așa este întotdeauna întrece
rea ; cineva trebuie să se afle pe 
locurile 1, 2 șl 3. Desigur, dintre cei 
buni s-au afirmat cei mai buni. 
Dar trebuie să recunoaștem că 
fără efortul tuturor oamenilor 
muncii din industrie, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, 
al tuturor cercetătorilor realiza
rea programului complex de dear
(Continuare în pag. a III-a) Jî

Ședința Consiliului 
de Stat

La Palatul Republicii a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România.

Au luat parte, ca invitați, vlceprlm-miniștrl 
ai guvernului, miniștri, alți conducători de 
organe centrale, precum și președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adunări Națio
nale.

In cadrul ședinței, Consiliul de Stat a 
dezbătut și adoptat următoarele decrete : De
cretul privind carnetul de muncă ; Decretul 
privind normele pentru calcularea recompen
selor bănești cuvenite autorilor invențiilor a- 
plicate în economia națională ; Decretul pen
tru înființarea și organizarea facultății de me
dicină militară.

Consiliul de Stat a ratificat t Acordul de 
eooperare economică, științifică și tehnică In
tre Guvernul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Togoleze, semnat la Lo- 
mâ, la 17 noiembrie 1975 ; Acordul de coope
rare economică și tehnică intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Benin, semnat la Cotonou, 
la 22 noiembrie 1975 ; Acordul general de coo
perare economică și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica Unită Came
run, semnat la Yaounde, la 26 noiembrie 1975 ; 
Acordul de cooperare economică și tehnică în
tre Guvernul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Coasta de Fildeș, semnat 
la Abidjan, la 4 decembrie 1975 ; Acordul de 
cooperare economică, industrială și tehnică 
între Guvernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Democratice Sao To- 
mâ și Principe, semnat la București, la 20 de
cembrie 1975 ; Acordul de colaborare cultura
lă și științifică între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Malayeziei. sem- 
*at la Kuala-Lumpur, la 10 octombrie 1975; A-

cordul între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului Hașemit al 
Iordaniei privind cooperarea in domeniul turis
mului, semnat la Amman, la 9 noiembrie 1975; 
Acordul de cooperare in domeniul turismului 
între Guvernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Imperial al Iranului, semnat la 
Teheran, la 1 decembrie 1975 ; Protocolul se
siunii a III-a a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, Acordul de 
cooperare și de credit între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul Republicii 
Democrate Vietnam pentru realizarea unor o- 
biective industriale in Republica Democrată 
Vietnam și Acordul privind schimbul de măr
furi și plățile între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii Demo
crate Vietnam în anii 1976—1980. semnate la 
București, la 17 noiembrie 1975 ; Procesul 
verbal final al Comisiei mixte pentru recon
stituirea și marcarea frontierei de stat româno- 
iugoslave privind executarea lucrărilor de 
marcare a frontierei de stat, în zona lacului 
de acumulare al Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, pe fluviul Du
nărea, semnat la Timișoara, la 12 decembrie 
1975.

Toate decretele menționate au fost, în prea
labil. avizate favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Marii Adunări Națio
nale, precum și de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat și aprobat Da
rea de seamă asupra activității Tribunalului 
Suprem și Raportul cu privire la activitatea 
desfășurată de organele Procuraturii în anul 
1975 și a indicat să se intensifice activitatea 
de popularizare a legislației în scopul educării 
cetățenilor în spiritul întăririi ordinii de drept 
socialisto,

DECRETE 
PREZIDENȚIALE

J
privind conferirea unor înalte 
distincții fruntașilor întrecerii 

socialiste
in pagina a lli-a

LEGE
privind Congresul, 
Camera legislativă 

și conferințele 
consiliilor populare

in pagina a IV-a

LA ZI ÎN

CU TOATE FORȚELE LA 
SEMĂNATUL PORUMBULUI

In pagina a V-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, a primit vineri la amiază 
pe viceprim-ministrul și ministrul de 
război și al producției militare al 
Republicii Arabe Egipt, general Mo
hamed El Gamasy, care, însoțit de 
o delegație militară, face o vizită 
oficială in țara noastră.

La 'întrevedere a participat gene
ral de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale.

A fost de fată Hassan A. Daoud, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

Viceprim-ministrul egiptean a ară
tat că-i revine plăcuta misiune și 
onoare de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut frățesc 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire din partea președintelui

Anwar El Sadat. Oaspetele a subli
niat, totodată, inalta stimă și prețu
ire de care se bucură în Egipt per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa consacrată 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
romano-egiptene. instaurării unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu. edificării unei lumi mai 
drepte și mai bune, și a apreciat că 
relațiile bilaterale în domeniul mi
litar sînt o expresie firească a ra
porturilor politice care s-au stator
nicit și se dezvoltă intre țările și po
poarele noastre.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa președinte
lui Anwar El Sadat un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat, de asemenea, că vizita dele
gației militare egiptene este o nouă

expresie a bunelor raporturi de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Egipt, dintre armatele celor două 
țâri, relații care corespund pe deplin 
intereselor celor două țări și po
poare, ale statelor mici și mijlocii, 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Tn timpul convorbirii a fost expri
mată de ambele părți satisfacția 
față de evoluția ascendentă, pe mul
tiple planuri, a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt, relevindu-se im
portanța deosebită in dezvoltarea 
continuă a acestor raporturi a întîl— 
nirilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
El Sadat, a acordurilor și înțelege
rilor stabilite, cu aceste prilejuri, 
între cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat tntr-e 
ambianță cordială, prietenească
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este binecunoscut, controlul ob
ștesc își desfășoară activitatea, în 
primul rînd, în sectoarele legate 
de aprovizionare, de ocrotirea să
nătății, de asigurarea unor condiții 
de viată cît mai bune pentru oa
menii muncii. Or, așa cum se 
menționează în Programul parti
dului, cum s-a subliniat, pe drept 
cuvînt, la Congresul al XI-lea și 
cum demonstrează însăși reali
tatea, întreaga politică a parti
dului nostru, tot ceea ce în
făptuim în societatea noastră so
cialistă este destinat bunăstării și 
fericirii omului, ridicării nivelului 
material și spiritual al poporului. 
Am obținut succese remarcabile în 
această privință, dar mai avem încă 
lipsuri, mai sînt încă multe lucruri 
de făcut. Nu la aceasta doresc însă 
să mă refer acum. Sînt cunoscute 
hotărîrile Congresului al XI-lea, 
precum și felul în care au fost în
deplinite obiectivele prevăzute în 
acest domeniu în cincinalul trecut. 
Cincinalul viitor cuprinde preve
deri deosebit de importante pentru 
ridicarea nivelului de trai al ma
selor. S-a elaborat, de asemenea, 
un șir de programe — altele sînt 
în curs de definitivare — pe baza 
cărora, pînă în 1980. în concordan
tă cu hotărîrile Congresului al 
XI-lea, vom soluționa multe din 
deficiențele manifestate încă în a- 
provizionare, în activitatea unită
ților de servire comercială și de 
alimentație publică, în sfera ocro
tirii sănătății, a transportului, în 
alte sectoare de care depinde asi

gurarea unor condiții de viață tot 
mai civilizată întregului nostru 
popor.

Prevederile actualului cincinal, 
măsurile adoptate de Comitetul 
Central al partidului sau aflate în 
pregătire permit ca tot ceea ce 
am prevăzut la congres să fie nu 
numai realizat, ci și depășit. Avem 
obligația de a face ca toate aces
te măsuri să fie realizate în cele 
mai bune condiții și la timp, ca 
de roadele lor să se bucure toți 
cetățenii patriei. Pentru aceasta, 
lucrătorii din aceste sectoare de 
activitate trebuie să-și pună în
treaga putere de muncă și capaci
tate, toate cunoștințele în servi
ciul, în slujba poporului. Aceasta 
e valabil pentru comerț, pentru 
transporturi, pentru sănătate, pen
tru toti cei care lucrează pe tărî- 
mul satisfacerii cerințelor de viată 
ale maselor. Sînt multe de criticat 
în această privință, dar nu mi-am 
propus acum acest lucru ; proba
bil o vom face la o plenară viitoa
re a Consiliului Național. Ceea ce 
am dezbătut însă astăzi în legătu
ră cu activitatea controlului ob
ștesc are o mare însemnătate pen
tru functionarea tuturor acestor 
sectoare.

în domeniul controlului obștesc 
există, desigur, rezultate bune ; 
dar, dacă vrem să fim realiști, nu 
putem spune, cu mîna pe inimă — 
ca să zic așa — că controlul ob
ștesc și-a făcut pe deplin datoria. 
Trebuie să ne propunem să creăm 
o opinie de masă în această direcție 
pentru ca fiecare om ce lucrează 
în aceste sectoare să înțeleagă 

faptul că este chemat să contri
buie la satisfacerea necesităților 
materiale și spirituale ale națiunii 
noastre, ale întregului nostru po
por, și pentru aceasta el trebuie 
să muncească, dacă e nevoie, zi 
și noapte. Pentru a servi po
porul, pentru a-i asigura condiții 
de muncă și de viață corespunză
toare, nimic nu este prea mult 1 
în această privință controlul ob
ștesc — deci controlul opiniei pu
blice, al maselor populare — tre
buie să acționeze astfel încît să se 
producă o schimbare fundamen
tală în activitatea tuturor celor ce 
lucrează in aceste sectoare.

Iată de ce apreciez ca justă pro
punerea făcută aici de a se orga
niza o consfătuire pe tară a echi
pelor de control obștesc. Aș pro
pune să hotărim ca încă în cursul 
acestui an să organizăm această 
consfătuire, pentru a face atît 
bilanțul activității de pînă acum, 
al muncii echipelor de control, al 
actelor normative și al legilor ce 
stau la baza acestei activități, tră- 
gînd concluziile ce se vor desprin
de, cît și pentru a stabili jaloanele 
activității viitoare în acest sector.

Așa cum am menționat de la 
început, aceasta este o problemă 
legată de dezvoltarea continuă a 
democrației noastre socialiste, de 
asigurarea participării active a po
porului la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, a întregii 
societăți. Democrația socialistă, 
participarea maselor populare la 
controlul și conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, este o 

latură esențială a politicii partidu
lui și statului nostru, fără realiza
rea căreia nu se poate vorbi de 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de înaintarea 
țării spre comunism. (Aplauze pu
ternice).

Am deplina convingere că cei 
ce lucrează nemijlocit în acest do
meniu vor trage concluzii din dis
cuțiile purtate aici și vor acționa 
mai ferm pentru a-și îndeplini în
datoririle. Sînt încredințat că con
trolul obștesc își va intensifica 
activitatea și va aduce o contribu
ție tot mai importantă la înfăptui
rea politicii partidului nostru de 
ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.

Am dezbătut. în cadrul plenarei, 
activitatea internațională desfășu
rată anul trecut de Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socia
liste. Se poate spune că, înfăptuind 
neabătut politica partidului, a sta
tului nostru socialist, Frontul Uni
tății Socialiste și-a extins legătu
rile cu organizațiile similare din 
țările socialiste, din țările în curs 
de dezvoltare, precum și cu o se
rie de organizații democratice din 
țările capitaliste dezvoltate, a întă
rit solidaritatea cu mișcările de eli
berare națională. Prin toate acestea 
Frontul Unității Socialiste a con
tribuit activ la afirmarea politicii 
internaționaliste a partidului nos
tru de solidaritate activă cu toate 
forțele progresiste, antiimperialis- 
te, cu mișcările de eliberare na
țională, cu popoarele care se ridică 
hotărît împotriva politicii imperia

liste. colonialiste și neocolonialiste, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională, pentru dreptul fie
cărei națiuni de a fi deplin stăpînă 
pe bogățiile naționale, pe destine
le sale. De aceea apreciez că, prin 
activitatea sa, Consiliul Național 
— și asociez la această apreciere 
toate organizațiile ce compun Fron
tul Unității Socialiste — și-a adus 
contribuția la întărirea solidarită
ții și legăturilor poporului român 
cu toate popoarele care doresc 
pacea și colaborarea internațio
nală. (Aplauze puternice).

Consider că unanimitatea cu 
care Consiliul Național a aprobat 
activitatea desfășurată pînă acum 
în această direcție, precum și o- 
biectivele de viitor constituie o 
expresie a hotărîrii noastre comu
ne, a tuturor organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității So
cialiste, de a intensifica solidarita
tea militantă cu forțele progresiste 
mondiale, de a spori contribuția la 
soluționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane, sprijinind 
activ politica Partidului Comunist 
Român, politica României socialis
te — ce corespunde pe deplin in
tereselor' națiunii noastre, cauzei 
socialismului, păcii și colaborării 
tuturor popoarelor. (Aplauze pu
ternice).

Sînt unele probleme internațio
nale care, în ultimul timp, se dis
cută larg, sub diferite forme. Nu 
aș dori ca la această plenară să 
mă refer la ele. Probabil, despre 
unele din ele vom vorbi în cadrul 
Congresului educației politice și 

culturii socialiste. De altfel și pînă 
atunci vom mai avea Congresul 
sindicatelor și fiind vorba de or
ganizația clasei muncitoare — clasa 
conducătoare a societății noastre — 
și a celorlalte pături muncitoare 
nu vom putea să nu ne referim la 
felul în care privește clasa mun
citoare din România problemele 
vieții internaționale contemporane, 
soluționarea lor, inclusiv proble
mele solidarității celor ce mun
cesc, a forțelor progresiste și de
mocratice mondiale. Fără îndoială, 
tovarăși, că a fi comunist înseam
nă în primul rînd să-ți iubești 
propriul popor, să lupți pentru 
demnitatea, bunăstarea și fericirea 
lui, pentru libertatea și indepen
dența patriei tale. Aceasta este una 
din obligațiile fundamentale ale 
oricărui revoluționar, ale oricărui 
comunist ! Și comuniștii români fac 
totul și vor face totul pentru a-și 
servi cu cinste poporul ! (Aplauze 
puternice).

Noi pornim de la necesitate» 
întăririi, totodată, a solidarității cu 
popoarele care construiesc noua o- 
rînduire socială, care făuresc so
cialismul, cu popoarele care au 
scuturat jugul dominației străine 
și luptă pentru a-și consolida in
dependența și suveranitatea, pen
tru a-și afirma capacitatea crea
toare — atît în domeniul mate
rial, cît și în cel spiritual — cu 
forțele revoluționare, antiimperia- 
liste de pretutindeni care luptă 
pentru dreptate socială și națio
nală, pentru transformarea pro

gresistă a societății omenești, pen
tru libertate și egalitate între toa
te națiunile lumii. Pornim de la 
concepția revoluționară, materia- 
list-dialectică și istorică, de la în
vățămintele istoriei care de
monstrează că orice popor, indi
ferent de mărime, poate și trebuie 
să participe activ la soluționarea 
problemelor internaționale, să-și 
aducă contribuția la realizarea 
păcii, la dezvoltarea civilizației, la 
punerea cuceririlor științei în fo
losul omului, al libertății popoare
lor, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice).

Consider că în acest spirit 
trebuie să acționeze pe plan in
ternațional Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste și or
ganizațiile componente, manifes- 
tindu-se astfel în strînsă concor
danță cu întreaga politică a parti
dului și statului nostru socialist, 
în acest fel ne vom îndeplini atît 
obligațiile față de poporul nostru, 
cît și îndatoririle față de cauza 
socialismului, a păcii și colaboră
rii internaționale. (Aplauze pu
ternice).

Acestea sînt cele cîteva idei pe 
care am ținut să le subliniez în 
cadrul încheierii lucrărilor plena
rei noastre. Aș dori să urez tu
turor participanților la plenară, 
tuturor organizațiilor pe care le 
reprezentați succes deplin în ac
tivitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI
Lutnd parte activă la realizările 

cu adevărat uimitoare pe care po
porul nostru le-a obținut in toate 
domeniile în decursul ultimului de
ceniu, a spus în cuvîntul său tova
rășul Virgil Teodorescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, scriitorii din 
România s-au orientat și se orien
tează cu fermitate către înfăptuirea 
deplină a idealului socialist și comu
nist al societății din care fac parte. 
Prin munca pe care o desfășoară, 
prin operele cărora le dau viată, 
scriitorii noștri confirmă și reconfirmă 
cu hotărîre încrederea în rolul con
ducător al partidului, care inițiază 
și organizează efortul tuturor celor 
ce muncesc spre dezvoltarea mate
rială și spirituală a societății noas
tre socialiste.

Plenara Comitetului Central din 
noiembrie 1971, Conferința Naționa'ă 
și mai ales documentele Congresului 
al XI-lea, a spus în continuare vor
bitorul, fac apel la gîndirea crea
toare, inamicul declarat al auto- 
mulțumirii și inerției, ducînd o ne
împăcată luptă cu tot ce este în
vechit și impracticabil, cu tot ceea 
ce stă în calea progresului, a dezvol
tării impetuoase a forțelor vieții. Tn 
această direcție, scriitorii au în față 
un strălucit exemplu în secretarul 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care aduce 
o contribuție inestimabilă în dome
niul activității ideologice, precum și 
în aplicarea gîndirii creatoare, prin 
indicațiile date la locul de muncă, 
în fabrici și pe șantiere, acolo unde 
bat ritmurile fierbinți ale construc
ției socialiste. •

Subliniind că întreaga activitate ar
tistică este consacrată operei de 
făurire a unui om nou, vorbitorul a 
arătat că munca și strădaniile scrii
torilor se aplică, de asemenea, cu 
entuziasm la făurirea epopeii na
ționale, potrivit planului tema
tic special întocmit pe perioada 
1976—1980. în acest plan o pondere 
deosebită vor avea aniversările din 
1977, centenarul războiului de inde
pendență, împlinirea a 7 decenii de 
la răscoalele din 1907 și 30 de ani 
de la proclamarea republicii.

Vom face totul, a spus în încheie
rea cuvîntului său președintele Uniu
nii scriitorilor, pentru a crea un cli
mat favorabil concentrării tuturor 
forțelor scriitoricești asupra îndato
ririi de a reflecta mai amplu și mai 
pătrunzător grandiosul efort al po
porului nostru de a-și făuri destinul 
său fericit.

în răstimpul care a trecut de la 
adoptarea programului ideologic al 
partidului, a arătat tovarășul Radu 
Enache, secretar al C.C. al U.T.C., 
acționînd sub conducerea organiza
țiilor de partid, în strînsă conlucrare 
cu ceilalți factori din cadrul Fron
tului Unității Socialiste, U.T.C. și 
U.A.S.C.R. au obținut o seamă de 
realizări pozitive în activitatea cul- 
tural-educativă și științifică de ma
să.

Cu toate acestea, a menționat în 
continuare vorbitorul, esențial este 
faptul că analizînd în mod exigent 
neajunsurile care se mai manifestă, 
se cer a fi luate măsuri pentru îm
bunătățirea activității cultural-edu
cative și științifice de masă desfă
șurată de U.T.C. și U.A.S.C.R., pe 
primul plan situîndu-se necesitatea 
de a asigura o cuprindere de masă 
a tineretului. Nu în toate lăcașurile 
de cultură tineretul a devenit prin
cipalul factor în organizarea și des
fășurarea activității cultural-educa
tive. Mai sînt, de asemenea, rămi- 
neri în urmă în promovarea largă a 
cîntecului și poeziei patriotice revo
luționare. Abia în ultima perioadă 
s-a reușit ca o serie de manifestări 
educative cu mare influență în rin- 
dul tineretului, cum ar fi, de exem
plu. cenaclul „Flacăra". „Amfitea
trul artelor", serile „Scînteii tine
retului", să fie folosite într-o con
cepție și organizare nouă, unitară.

sCu privire la rezultatele obținute 
în desfășurarea controlului obștesc, 
a arătat vorbitorul, Îndeplinind indi
cațiile conducerii partidului, Uniu
nea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România au acționat cu mai 
multă hotărîre pentru antrenarea 
largă a tinerilor muncitori. elevi, 
studenți la acțiunea de gospodărire. 
Sîntem conștienti insă că și in acest 
domeniu se cer eforturi și mai sus
ținute pentru dezvoltarea la fiecare 
tînăr a spiritului gospodăresc, a gri
jii șl răspunderii fată de avutul ob
ștesc.

Referindu-se la punctul al treilea 
al ordinii de zi. reprezentantul C.C. 
al U.T.C. a spus, între altele : Umu- 

nea Tineretului Comunist. Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România vor acționa și in viitor 
neabătut. în spiritul politicii externe 
a partidului și statului nostru, pen
tru întărirea unității de acțiune a 
tinerei generații în lupta forțelor 
progresiste și democratice, pentru 
libertate și independență, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii de for
ță și dictat, pentru făurirea unei noi 
ordini economice și politice mondi
ale, a unei lumi a păcii și progre
sului social.

După ce a făcut o amplă trecere 
In revistă a activității desfășurate de 
Consiliul județean Harghita al Fron
tului Unității Socialiste pe linia răs- 
pindirii cunoștințelor cultural-știin
țifice. a concepției materialisGdialec- 
tice a partidului nostru in fînciul 
maselor largi de oameni ai muticii- 
de la orașe și sate, tovarășa Pethd 
llona, președinta Comitetului jude
țean al femeilor — Harghita, a sub
liniat că este necesar să se asigure 
în continuare un caracter mai orga
nizat, mai sistematic acestei munci 
deosebit de importante în procesul 
formării omului nou. în acest sens, 
vorbitoarea a făcut cîteva propuneri 
privitoare la îmbunătățirea în conti
nuare a conținutului revistelor și 
ziarelor editate de F.U.S.. la asigu
rarea de către Ministerul Educației 
și învățămîntului și editurile cu pro
fil pedagogic a unor manuale cu 
înalt conținut științific. De aseme
nea. vorbitoarea a propus ca stu
diourile cinematografice să realizeze 
mai multe filme documentare pe pro
bleme ale educației materialist- 
științifice. cit și de popularizare a 
rezultatelor obținute în dezvoltarea 
științei și culturii noastre.

Expunînd unele aspecte ale acti
vității desfășurate în ultimii doi ani, 
metodele de muncă folosite de Con
siliul municipal Călărași al Frontu
lui Unității Socialiste pentru îmbu
nătățirea activității politico-educative 
și cultural-științifice în vederea for
mării convingerilor materialist-știin- 
țifice la toți oamenii muncii, tovară
șul Martin Vasile, președintele aces
tui consiliu, a subliniat că. prir» în
ceperea construcției centrului side
rurgic în orașul Călărași, populația 
se va dubla în numai cîțiva ani, ceea 
ce va implica necesitatea organizării 
unor ample activități cu conținut 
politic-educativ și științific de cul
tură generală. ’ Vorbitorul a precizat 
că în activitatea consiliului munici
pal continuă să mai persiste unele 
neajunsuri atit în ceea ce privește 
folosirea bazei materiale, cît și a po
tențialului uman capabil să contri
buie la ridicarea nivelului calitativ 
al muncii de propagandă. în în
cheiere, vorbitorul a dat asigurări 
plenarei că aceste neajunsuri vor fi 
neînt.îrziat înlăturate, precizînd di
recțiile în care își propune să acțio
neze în continuare Consiliul muni
cipal Călărași al F.U.S.

Referindu-se la importanta sarcină 
ee revine oamenilor de știință de a 
participa, cu cugetul și fapta, la 
apărarea tezaurului spiritual al pa
triei socialiste, la promovarea cnn- 
beptiei de viață pentru care a optat 
din convingere întregul nostru popor, 
tovarășul Carol Golner, profesor. 
Sibiu, a relevat atenția deosebită pe 
care comisiile de răspîndire a cunoș
tințelor științifice sînt datoare s-o 
acorde popularizării adevărului isto
ric despre originea poporului român, 
continuitatea sa pe pămîntul stră
moșesc, unitatea permanentă a celor 
trei țări românești și formarea na
țiunii române, precum si combaterii 
argumentate a încercărilor de misti
ficare a adevărului istoric de către 
unii denigratori de peste hotare. Este 
o datorie patriotică a frontului Isto
ricilor de a acționa perseverent in 
promovarea adevărului istoric si. în 
privința aceasta, specialiștii formați 
din rindul naționalităților conlocui
toare sînt absolut solidari cu tovară
șii lor români, fiind cu trup și suflet 
legați de patria noastră comună — 
România socialistă. Ne călăuzim, ast
fel, de teza programatică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu că tot ce s-a 
înfăptuit in tara noastră este rodul 
activității desfășurate in comun de-a 
lungul istoriei de oamenii muncii ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități. în acest spirit, impor
tante acțiuni cu caracter cultural- 
educativ se desfășoară în județul 
Sibiu, contribuind la promovarea 
spiritului de prietenie și frăție în 
muncă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Ocupindu-se mai întîi de activita
tea cultural-educativă a sindicatelor, 
tovarășul Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., s-a 
oprit asupra unor aspecte ale mun
cii desfășurate în strînsă colaborare 
cu ceilalți factori educativi pentru 
mobilizarea oamenilor muncii în în
făptuirea exemplară a planului de 
stat, pentru stimularea activității de 
creație tehnică, extinderea inițiative
lor și metodelor avansate în produc
ție, pentru formarea omului nou, cu 
o înaltă conștiință socialistă.

Subliniind că, în prezent, din nu
mărul total al membrilor echipelor 
de control obștesc, peste 75 la sută 
sint membri de sindicat, muncitori, 
ingineri, tehnicieni, economiști, oa
meni ai muncii care s-au dovedit 
buni gospodari, vorbitorul a eviden- 

. ,țiat importantul aport al cțțmișiilorj 
prin constatările și propunerile" fă- 
etite: 'la-inlătuVarea unor neafunsari^j 
în sectorul servirii populației. Tot
odată, a arătat că din analizele re
petate a reieșit că unele organe sin
dicale nu urmăresc în toate cazurile 
cu consecvență modul cum se fina
lizează propunerile valoroase făcute 
de echipe, ceea ce diminuează din 
eficiența controlului obștesc.

Referindu-se apoi la activitatea în 
domeniul relațiilor internaționale, 
vorbitorul a reliefat că sindicatele 
din România aplică neabătut politica 
Partidului Comunist Român, a Româ
niei socialiste indreptată spre unirea 
și solidaritatea forțelor revoluționa
re, democratice și progresiste, a tu
turor statelor iubitoare de pace in 
lupta pentru abolirea definitivă a 
vechii politici imperialiste de forță 
și de dominație, a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și politi
ce internaționale, pentru pacea și 
bunăstarea tuturor popoarelor.

Relevînd rolul controlului obștesc 
în perfecționarea activității sociale, 
tovarășa Agurlța Alexandrescu, secre
tar al Consiliului municipal Bacău al 
F.U.S.. a subliniat măsurile întreprin
se in județ pentru îmbunătățirea ac
tivității și eficienței echipelor. Vor
bitoarea a expus pe larg neajunsu
rile care mai persistă în activitatea 
unor echipe de control : efectuarea 
unor controale superficiale, lipsa unor 
propuneri de măsuri care să ducă Ia 
îmbunătățirea activității unității con
trolate. Ea a făcut, totodată, o sea
mă de propuneri, cum ar fi : editarea 
pe plan național a unui îndrumar 
pentru echipele de control obștesc, 
care să cuprindă extrase din prin
cipalele acte normative ce reglemen
tează funcționarea unităților supuse 
controlului. Cu un astfel de ghid, 
membrii echipelor de control obștesc 
ar putea să-și perfecționeze activi
tatea, orientîndu-se mai bine atunci 
cînd efectuează unele controale. De 
asemenea, inițierea de schimburi de 
experiență la nivelul Consiliului Na
tional al Frontului Unității Socialiste 
între organizatorii controlului obștesc 
din diferite județe și chiar între 
membrii celor mai bune echipe de 
acest fel.

în ceea ce ne privește pe noi — a 
adăugat in încheiere vorbitoarea — 
vă asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că membrii Consiliului 
județean Bacău al Frontului Unității 
Socialiste vor face totul pentru eli
minarea lipsurilor ce ne aparțin, vom 
acționa astfel încît să transpunem în 
viață cît mai bine toate sarcinjle pe 
care conducerea superioară de par
tid le pune în fața noastră. Vom face 
totul pentru ca echipele de control 
obștesc să devină, din ce în ce mai 
mult, organisme vii, dinamice, me
reu mai eficiente.

Făcînd o succintă trecere tn revistă 
a activității desfășurate de Consiliul 
județean Brăila al Frontului' Unită
ții Socialiste pe linia îmbunătățirii 
activității controlului obștesc, a spo
ririi eficientei acesteia. tovarășul 
Gheorghe Bratosin, maistru la între
prinderea ,.Progresul“-Brăila. a sub
liniat că activitatea echipelor de con
trol obștesc a condus la îmbunătăți
rea servirii populației, la o apro
vizionare mai corespunzătoare. la 
perfecționarea activității in toate do
meniile supuse controlului. în teme
iul propunerilor făcute au fost des
chise și modernizate noi unități 
comerciale, s-a lărgit sfera prestări
lor de servicii, s-a îmbunătățit cali
tatea bunurilor de consum și repar
tizarea fondului de marfă. în unitățile 
spitalicești se manifestă o preocupare 
mai mare pentru îmbunătățirea tra
tamentului și alimentației bolnavilor.

Cu toate rezultatele obținute în ac
tivitatea echipelor de control — a 

precizat in continuare vorbitorul — 
se înregistrează incă neajunsuri 
în ceea ce privește mobilizarea aces
tora in urmărirea perseverentă a 
rezolvării propunerilor. în încheiere, 
vorbitorul a spus : Avind în vedere 
importanta controlului obștesc în în
făptuirea politicii partidului de ridi
care a bunăstării celor ce muncesc, 
vom continua să facem tot ce depin
de de noi pentru ca această importantă 
activitate să contribuie la creșterea 
nivelului de aprovizionare și de 
servire a populației.

Aprecind pozitiv activitatea echi
pelor de control obștesc, tovarășul 
Nicolae Albii, președinte al Uniunii 
județene Vîlcea a cooperației de 
consum, a subliniat că majoritatea 
conducerilor unităților cooperatiste 
<jgntrplște"au manifestat receptivita
te față’ de constatările echipelor de 
control mbștesc." luînd măsuri pentru 
înlăturarea lipsurilor și rezolvarea 
propunerilor făcute. Organele colec
tive de conducere ale organizațiilor 
și întreprinderilor comerciale au a- 
nalizat periodic modul în care uni
tățile din județ se preocupă de a- 
plicarea măsurilor recomandate de e- 
chipele de control obștesc.

Activizarea echipelor de control 
obștesc și intensificarea controlului 
asupra unităților noastre — a spus 
în continuare vorbitorul — este re
zultatul acțiunilor întreprinse de 
Consiliul județean al F.U.S., care a 
inițiat instructaje și analize în legă
tură cu problematica controlului, ac
țiuni la care și-a adus contribuția și 
cooperația de consum din județul 
Vîlcea. Sîntem conștienți că în acti
vitatea unităților noastre se mai ma
nifestă o serie de neajunsuri și de 
aceea milităm să folosim cit mai bine 
sprijinul pe care echipele de con
trol obștesc ni-ljpot da.

înfățișînd activitatea echipelor de 
control obștesc în diverse sectoare 
de activitate, tovarășa Viorica Bon- 
cea. președinte al Consiliului muni
cipal Cluj-Napoca al sindicatelor, s-a 
referit in continuare la măsurile ce 
vor fi aplicate în viitor pentru creș
terea eficientei activității acestora. 
Vorbitoarea a insistat asupra nece
sității de a se urmări îndeaproape 
și sistematic rezolvarea de către 
conducerile unităților controlate și 
organele lor superioare a constatări
lor și propunerilor făcute de echi
pele de control obștesc. Periodic, va 
fi analizat in birourile executive ale 
Consiliului Frontului Unității Socia
liste, în prezența conducerilor uni
tăților controlate, modul în care se 
acționează pentru soluționarea nea
junsurilor semnalate. In vederea ac
tivizării, perfecționării și sporirii e- 
ficienței echipelor de control ob
ștesc, vor fi periodizate consfătuirile 
echipelor de control obștesc și 
schimburile de experiență, comple
tate cu o temeinică instruire și a- 
naliză a modului de îndeplinire a 
sarcinilor ce le revin. Se va urmă
ri, in același timp, popularizarea as
pectelor constatate de echipe în e- 
fectuarea controlului, precum și a 
modului în care au fost rezolvate.

Sintem convinși — a adăugat în 
încheiere vorbitoarea — că în viitor 
consiliile locale ale F.U.S.. organiza
țiile competente trebuie să-și spo
rească rolul în asigurarea bunei ser
viri a populației, păstrarea, gospodă
rirea și valorificarea judicioasă a 
bunurilor și așezarea tuturor rela
țiilor de muncă și de viață pe prin
cipiile eticii și echității socialiste.

Subliniind aprobarea unanimă și 
îndreptățită mindrie cu care întregul 
nostru popor a urmărit recentele în- 
tilniri ale președintelui tării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu șefii de 
stat și de guvern din Republica Elenă. 
Kuweit și Guineea Bissau, tovarășul 
Ernest Breitenstein, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Neuer Weg", a 
arătat. : O lume întreagă știe și recu
noaște că avem o politică externă în
țeleaptă, cinstită și dreaptă care, 
slujind cu adevărat interesele națio
nale. servește deopotrivă cauza socia
lismului, cauza păcii și securității in 
lume.

Referindu-se la situația internațio
nală actuală, vorbitorul a spus : Asa 
cum a relevat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntul rostit la recen
ta plenară a Comitetului Central al 
P.C.R., asistăm la o ofensivă pe plan 
internațional împotriva libertății și 
independenței naționale a popoarelor. 
Nu intimplător au provocat în lumea 
întreagă proteste din cele mai ve
hemente dezvăluirile recente ale 
presei americane despre așa-zisa 
„doctrină Sonnenfeldt".

Exprimindu.-și opinia ca membru 
al Consiliului Național al F.U.S., or
ganizație în care este reprezentată 
practic întreaga suflare a țării și 
care prin însăși ființa ei dă cea mai 
elocventă expresie unității întregului 
nostru popor, vorbitorul a arătat că 
politica țării noastre, atit cea internă, 
cit și cea externă, se sprijină pe ade
ziunea și voința a 21 de milioane de 
cetățeni, femei și bărbați, tineri și 
vîrstnici. români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, care cu toții 
știu că în lumea noastră, care încă 
pentru foarte multă vreme va rămî- 
ne o lume a patriilor, apărarea liber
tății. independenței și suveranității 
naționale constituie prin ea însăși o 
condiție hotărîtoare pentru progresul 
civilizației umane, pentru progresul 
socialismului, pentru prietenia între 
popoare, pentru pace pe pămînt.

Lucrez — a continuat vorbitorul — 
în domeniul presei, la ziarul „Neuer 
Weg", organ al Frontului Unității So
cialiste, ziar care apare după cum se 
știe într-o limbă de mai largă cir
culație. Poate că și din acest motiv 
redacția noastră este mai sensibili
zată, mai preocupată de eficiența pe 
care propaganda ce o desfășu
răm o are nu numai în țară, dar și 
peste hotare. Iar pentru că astăzi s-a 
discutat aici despre munca organelor 
de presă ale Frontului Unității So
cialiste, trebuie să spun că deși pon
derea materialelor dedicate propagă
rii principiilor de politică externă ale 
României a crescut mult in ultimii 
ani. că deși am făcut progrese evi
dente și în privința conținutului a- 
cestor materiale în procesul de argu
mentare. de demonstrare faptică a 
justeței ideilor, acțiunilor și propune
rilor românești, consider că asigura
rea unei mai bune eficiente continuă 
să rămină o problemă care trebuie 
să ne preocupe. Mă gîndesc în acest 
context la necesitatea de a ține mai 
mult seama și de a răspunde așa 
cum se cuvine încercărilor de deni
grare a patriei noastre. încercărilor 
de ațitare a poDulației de naționa
litate germană din această țară din 
partea unor cercuri din anumite țări, 
încercări față de care noi avem răs
punsuri și argumente foarte clare. 
Pentru că un lucru este cert : sașii și 
șvabii din România, care formează 
naționalitatea germană din această 
tară, s-au format ca entități etnice 
distincte nu aiurea, nu în altă parte, 
ci aici. în România, pe teritoriul pa
triei noastre. în cursul unui proces 
de secole, iar dacă această populație 
și-a putut menține în decursul seco
lelor identitatea, acest fapt se dato
rează muncii și luptei comune duse 
împreună cu poporul român și cu 
populația maghiară de pe aceste me
leaguri. Totodată, dacă această popu
lație poate privi cu încredere în 
viitor, știind că ea va continua să 
existe ca entitate națională, acest 
lucru îl datorează politicii generoase 
în problema națională a Partidului 
Comunist Român, politică la elabo
rarea și înfăptuirea căreia secretarul 
general al partidului are merite deo
sebite

Arătind că Întreaga propagandă de 
partid dusă in rindul populației ger
mane trebuie să releve mai pregnant, 
cu mai multă hotărîre și combativi
tate tocmai această realitate istorică, 
faptul că această populație aici s-a 
născut, aici trăiește, aici își are vii
torul. vorbitorul a subliniat că este 
necesar să se releve mai mult nu 
numai trecutul foarte îndepărtat, dar 
și trecutul comun al oamenilor 
muncii de naționalitate germană cu 
oamenii muncii români și maghiari 
în cei 55 de ani de cind există Parti
dul Comunist Român, participarea 
lor Ia lupta pentru eliberarea tării, 
împotriva fascismului, pentru socia
lism.

Eu sînt dintr-un județ și dintr-un 
oraș, din Sibiu — a arătat in înche
iere vorbitorul — unde din cele mai 
vechi timpuri, alături de români au 
trăit oameni ai muncii germani, ma
ghiari. evrei și alții. îmi aduc aminte 
că în 1943 a avut loc un proces la Si
biu. împotriva unor antifasciști. în 
cadrul căruia s-au pronunțat 3 con
damnări la moarte. Cei 3 condamnați 
la moarte au fost un român, un ma
ghiar și un german. Mi-am permis 
să amintesc acest lucru pentru că eu 
cred că el exprimă cu relevanță o 
realitate la care si secretarul general 
al partidului nostru, la care istoria 
noastră, la care partidul nostru s-au 
referit de atîtea ori — si anume că 
oamenii muncii de toate naționalită
țile aparțin acestei patrii, ei își au 
viata și ființa și bucuriile în această 
țară. Viitorul lor. de asemenea. îl 
vor avea în această patrie comună, 
Republica Socialistă România.

în cuvîntul său, tovarășa Elena 
Olteanu, președinta Comitetului ju
dețean al femeilor — Botoșani, și-a 
concentrat atenția spre organizarea 
și funcționarea controlului obștesc.

în județul nostru. Botoșani, au fost 
constituite și funcționează un număr 
de 44 echipe de control obștesc, for
mate din femei, și 448 echipe în care 
sînt cuprinse și femeile și sînt re
partizate, conform legii, pe ramuri 
de activitate și profile de servire 
a publicului. Aceste echipe contro
lează 1 385 de unități, din care 343 
din comerțul de stat și cooperatist. 
177 unități de servire aparținind 
cooperației meșteșugărești, 38 de a- 
sistentă medicală. 31 industriale pro
ducătoare de bunuri de consum.

în legătură cu modul în care își 
desfășoară activitatea echipele de 
cântrol, vorbitoarea a arătat că deși 
s-au efectuat controale permanente, 
majoritatea unităților acordînd aten
ție recomandărilor, propunerilor și 
observațiilor critice, mai sînt încă 
unele neajunsuri în soluționarea 
cererilor oamenilor muncii. Pen
tru remedierea acestora, vorbi
toarea a propus ca în viitor să se 
organizeze controale complexe, cu 
participarea reprezentanților și a ce
lorlalte organe componente ale Fron
tului Unității Socialiste, iar finali
zarea constatărilor să se facă prin 
măsuri concrete, operativ comuni
cate de conducerile unităților con
trolate.

Tinind cont de perspectivele u- 
riașe de dezvoltare a județului Boto
șani în actualul cincinal, de înfiin
țarea a cît mai multe unități sani
tare. creșe. cămine și case pentru 
copii, comitetul județean al femeilor 
se angajează în fața plenarei să 
contribuie la intensificarea șî îm
bunătățirea activității de control 
obștesc și Ia creșterea eficienței 
acestuia. Vorbitoarea a propus, de a- 
semenea. constituirea unor echipe de 
control obștesc și in unitățile nou 
înființate, desfășurarea unei susținu
te activități educative pentru în
făptuirea hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român, de sporire a gradului 
de civilizație și de ridicare per
manentă a nivelului de trai mate
rial și cultural al maselor.

Tovarășul Mihai Burcă, președin
tele Consiliului Național al Societă
ții de Cruce Roșie, relevînd bogata 
activitate de relații internaționale 
desfășurată de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, a ară
tat că, în calitate de membră a 
F.U.S., Societatea de Cruce Roșie 
și-a adus și ea contribuția la pro
movarea principiilor politicii externe 
a partidului și statului nostru, dez- 
voltînd și extinzind legăturile bila
terale cu societățile de Cruce Roșie 
din țările socialiste, cu organizații 
similare din celelalte țări, îndeosebi 
cu cele de curînd inființate. în con
cordanță cu politica partidului și 
statului nostru, participind cit mai 
activ la acțiunile organismelor in
ternaționale de Cruce Roșie — de 
solidaritate umană cu victimele ca
lamităților naturale sau din rindul 
popoarelor care luptă pentru elibe
rarea națională și pentru consolida
rea independenței recent cucerite — 
Crucea Roșie din România a acordat 
ajutoare în repetate rinduri.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
contribuția pe care o aduce Socie
tatea de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România cu cei peste 5 
milioane membri, la educația igie- 
nico-sanitară a populației prin di
ferite forme, împreună cu cadrele 
de specialitate medico-sanitare. In 
acest sens s-au editat o serie de 
broșuri, s-au realizat filme cu ca
racter educativ-sanitar. s-au organi
zat o serie întreagă de acțiuni con
crete, cursuri de igienă și prim-a- 
jutor, conferințe și simpozioane la 
care au luat parte personalități de 
seamă ale medicinii românești.

în cuvîntul său, tovarășul Dezide- 
riu Szilagyi, redactor-șef al ziarului 
„Elore", a accentuat îndeosebi asu
pra reușitelor și neîmplinirilor din 
activitatea publicațiilor Frontului 
Unității Socialiste privind răspindi- 
rea cunoștințelor cultural-științifice, 
în contextul cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, al intensei munci 
de educație comunistă desfășurată 
pe un front larg. Vom căuta — a sub
liniat vorbitorul — să informăm des
pre cuceririle și rezultatele noi în 
diferite domenii ale științei, despre 
tehnica nouă, despre oamenii care 
sint purtători ai noului in acest do
meniu. Oprindu-se asupra activită
ții ziarului „Elore", vorbitorul • 

spus : însuși faptul că tn paginile 
sale ziarul oferă zilnic cititorilor 
imaginea întregii patrii, că în co
loanele sale apar faptele și gîndu- 
rile oamenilor din toate județele 
țării, indiferent de naționalitate, că 
eroii reportajelor, articolelor noastre 
și semnatarii acestora sînt, deopotri
vă, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, exprimă, credem, 
adincirea continuă în conștiința ci
titorilor a simțămîntului unității,, a 
vieții comune, a frăției tuturor fii
lor republicii noastre socialiste. Vă 
rog să-mi permiteți să reafirm, CU 
acest prilej, că toți cei care lucrăm 
în această redacție, la fel ca și toți 
lucrătorii din presa românească, nu 
cunosc un ideal mai măreț decît 
acela de a sluji prin scrisul lor 
cauza partidului, a patriei.

Tovarășul Stelian Ionescu. membru 
bal Biroului Executiv al U.N.C.A.P., a 
informat plenara că, sub conducerea 
organizațiilor de partid, Uniunea Na
țională și uniunile județene ale 
cooperativelor agricole de producție, 
conducerile acestor unități au pus în 
ultimii ani un accent tot mai mare pe 
întărirea laturii politico-organizato- 
rice a activității lor, și-au adus con
tribuția la educarea cooperatorilor, la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a ță
rănimii, Ia mobilizarea ei pentru în
făptuirea politicii agrare a partidului 
nostru. Drept urmare, producția 
globală a sectorului cooperatist a în
registrat. în cincinalul trecut, o creș
tere de 27 Ia sută față de perioada 
anterioară. La chemarea secretarului 
general al partidului, tot mal multe 
unități agricole cooperatiste au reali
zat producții record, 57 dintre ele 
primind înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste și medalia de aur „Se
cera și Ciocanul".

Fără îndoială — a arătat în înche
iere vorbitorul — înfăptuirea cu 
succes a importantelor sarcini ce stau 
in fața agriculturii socialiste în cinci
nalul în curs impune conjugarea 
eforturilor tuturor organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității Socia
liste pentru a determina intensifi
carea activității de educație a țărăni
mii, atragerea ei și mai puternică la 
înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
stabilite agriculturii de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Exprimindu-și deplinul acord eu 
materialele și propunerile prezentate 
plenarei, tovarășa Maria Costache, 
membră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor, a reafirmat an
gajamentul femeilor — muncitoare, 
țărance cooperatoare, intelectuale, 
fără deosebire de naționalitate — de 
a îndeplini în mod exemplar sarci
nile de producție, toate îndatoririle 
ce le revin la locul de muncă. în fa
milie. în viața obștească a patriei 
socialiste, precum și hotărirea fermă 
a comitetelor și comisiilor femeilor 
de a-și perfecționa și ridica munca 
politico-ideologică și cultural-educa
tivă la nivelul cerințelor si exigen
telor actualei etape de dezvoltare a 
tării.

Referindu-se la necesitatea de a 
spori eficienta educației materialist- 
știintifice. vorbitoarea a subliniat că 
ea trebuie să tină seama de speci
ficul local și să fie realizată de cadre 
bine pregătite și cu autoritate, care 
cunosc și oamenii, dar și mijloacele 
folosite de cei care încearcă să răs- 
pindească și să mențină concepții re
trograde. O altă problemă care ne 
preocupă mult — a spus vorbitoa
rea — este educația pentru întărirea 
familiei, pentru o viată de familie 
corectă, bazată pe principiile eticii 
noastre socialiste.

Dînd glas mîndriei pentru politica 
externă a tării noastre, pentru vizi
tele încununate de succes ale tovară
șului Nicolae Ceausescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, pe toate 
meridianele lumii, vorbitoarea a ară
tat că femeile din tara noastră au 
constatat cu deosebită satisfacție că, 
în cadrul obligațiilor multiple pe care 
le are. tovarășa Elena Ceaușescu a 
găsit de fiecare dată posibilitatea de 
a aborda și problemele legate de 
afirmarea femeii in lume, atît pe 
plan national, cît și International.

■Și în viitor, a arătat vorbitoarea 
tn încheierea cuvintului săli, Consi
liul Național al Femeilor va acționa 
cu toată hotărirea. tn cadrul Frontu
lui Unității Socialiste, pentru pro
movarea politicii externe a României 
socialiste, pentru relații noi. bazate 
pe egalitate si respect reciproc, com- 
bătînd cu fermitate orice încercare 
de revitalizare a unor concepții de
pășite. a unor practici perimate, care 
contravin afirmării independente, su
verane și egale a tuturor națiunilor 
lumii.
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CONFERIREA ONOR DISTINCȚII FRUNTAȘILOR ÎNTRECERII SOCIALISTE

■ ■■■

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de distincții ale Republicii 
Socialiste România și a diplomei de onoare 

unor organizații județene de partid, 
consilii populare județene, întreprinderi 
și institute de cercetare și proiectare

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de ordine 

ale Republicii Socialiste România 
municipiului București și unor județe

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează!

Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 
1975 în îndeplinirea și depășirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială și a angajamentelor asu
mate, pentru ocuparea locurilor I, II și III în întrecerea 
dintre organizațiile județene de partid în industrie, con
strucții, transporturi și circulația mărfurilor și pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea economiei în ansamblu, 
se conferă :

— Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I, 
pentru locul I, Organizației de partid a municipiului 
București și Organizației de partid a județului Cluj ;

— Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa 
a II-a, pentru locul II, Organizației de partid a județului 
Constanța și Organizației de partid a județului Hune
doara ;

— Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa 
a IlI-a, pentru locul III, Organizației de partid a jude
țului Prahova și Organizației de partid a județului Brașov.

Art. 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 
1975 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din agricultură, pentru ocuparea 
locurilor I, II și III în întrecerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în acest domeniu, se conferă :

— Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I, 
pentru locul I, Organizației de partid a județului Brăila ;

— Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a 
II-a, pentru locul II. Organizației de partid a județului 
Ialomița și Organizației de partid a județului Teleorman ;

— Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III, Orga
nizației de partid a județului Dolj și Organizației de 
partid a județului Vrancea.

Art. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 
1975 în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor 
asumate în economia locală, pentru ocuparea locurilor I, 
II și III în întrecerea dintre consiliile populare județene, 
ge conferă :

— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, Consiliului 
popular al județului Suceava ;

— Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II, Consi
liului popular al județului Constanța ;

— Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III. Con
ciliului popular al județului Bacău și Consiliului popular 
*1 județului Bistrița-Năsăud.

Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute în anul 
1975 și pentru ocuparea locurilor I, II și III in întrecerea 
dintre întreprinderile industriale, de construcții, din agri
cultura de stat și silvicultură, transporturi și telecomuni
cații, circulația mărfurilor, gospodăria comunală și insti
tutele de cercetare și proiectare, se conferă ;

A. INDUSTRIE

Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa L 
pentru locul I, Combinatului siderurgic Hunedoara.

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I : întreprinderii 
electrocentrale-Craiova ; Exploatării miniere 'Vulcan ; 
Combinatului siderurgic Reșița ; întreprinderii ,.23 Au
gust" București ; întreprinderii „Automatica" București ; 
întreprinderii de coloranți „Colorom" Codlea ; întreprin
derii forestiere de exploatare și transport Pitești ; între
prinderii textile „Oltul" Sfîntu-Gheorghe" ; întreprinderii 
de industrializarea laptelui Cluj.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II : între
prinderii de rețele electrice Iași ; întreprinderii miniere 
Baia de Arieș ; întreprinderii de țevi „Republica“-Bucu- 
rești ; întreprinderii de utilaj chimic „Grivița Roșie" 
București ; întreprinderii mecanice Plopeni ; întreprinde
rii rafinăria Ploiești ; Combinatului de celuloză și hirtie 
„Letea" Bacău ; întreprinderii de porțelan de menaj Alba 
Iulia ; întreprinderii mecanice de material rulant Roșiori 
de Vede ; întreprinderii de reparații auto București — 
Grivița ; întreprinderii de produse zaharoase Brașov ; în
treprinderii poligrafice „13 Decembrie 1918“ București ; 
întreprinderii județene de industrie locală Suceava.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III : între
prinderii „Energoreparații" București ; Schelei de foraj 
Rîmnicu-Vîlcea ; întreprinderii metalurgice „Neferal" Bră- 
nești ; întreprinderii mecanică fină Sinaia ; întreprinderii 
,,Electroprecizia“ Săcele : Combinatului chimic Craiova ; 
Combinatului pentru lianți și azbociment Medgidia ; în
treprinderii de materiale de construcții Călărași ; între
prinderii de ciorapi „Adesgo" București ; întreprinderii 
de piele și încălțăminte „Pionierul" București ; întreprin
derii viei și vinului — Prahova : Uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești Satu-Mare.

B. CONSTRUCȚII

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I : Trustului de 
construcții industriale — municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ; Trustului de construcții Cluj.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II : Trustului 
de instalații-montaj București ; Trustului de construcții 
pentru economia forestieră și materiale de construcții 
Brașov.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III : Trus
tului „Energomontaj" București ; întreprinderii de con- 
strucții-montaj a județului Neamț ; Trustului de construc- 
ții-montaj Mureș.

C. AGRICULTURA DE STAT ȘI SILVICULTURA

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, întreprinderii 
tgricole de stat Variaș, județul Timiș.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II : întreprin
derii de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Căză- 
•ești, județul Ialomița ; Stațiunii pentru mecanizarea agri

culturii Măgurele, județul Prahova ; Inspectoratului silvie 
județean Caraș-Severin.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III : între
prinderii agricole de stat Panciu, județul Vrancea ; Stațiu
nii de cercetări pentru culturi irigate Valul lui Traian, 
județul Constanța.

D. TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, Depoului C.F.R. 
București — Călători.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II, Direcției 
județene de poștă și telecomunicații Constanța.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III : Admi
nistrației fluviale a Dunării de Jos — Galați ; Direcției de 
drumuri și poduri Timișoara.

E. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I : întreprinderii 
comerciale de stat pentru mărfuri industriale Ploiești ; în
treprinderii pentru comerț exterior „Agroexport" Bucu
rești ; Oficiului Național de Turism „Carpați" Brașov.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II, Uniunii ju
dețene a cooperativelor de consum Vrancea.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III, întreprin
derii comerciale de stat pentru mărfuri alimentare Sibiu.

F. GOSPODĂRIA COMUNALA

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II, întreprin
derii de transporturi Brașov.

G. INSTITUTE DE CERCETARE

Ordinul Steaua Republicii Socialiste România*  clasa I, 
pentru locul I, Institutului de cercetări chimice — ICECHIM 
— București.

Ordinul Meritul Științific clasa a II-a. pentru locul II, 
Institutului de fizică atomică (I.F.A.) Măgurele.

Ordinul Meritul Științific clasa a III-a, pentru locul III : 
Institutului de cercetări pentru industria electrotehnică 
(I.C.P.E.) București Institutului de cercetări metalurgice 
(ICEM) București.

H. INSTITUTE DE CERCETARE ȘI PROIECTARE
TEHNOLOGICĂ

— Ordinul Meritul Științific clasa I, pentru locul I, 
Institutului de cercetări și proiectări automatizări (I.P.A.) 
București.

— Ordinul Meritul Științific clasa a II-a. pentru locul II, 
Institutului de cercetări și proiectări pentru echipamente 
termoenergetice (I.C.P.E.T.) București.

— Ordinul Meritul Științific clasa a III-a, pentru locul
III. Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru 
substanțe nemetalifere (I.C.M.S.N.) Cluj-Napoca.

I. INSTITUTE DE PROIECTARE ALE MINISTERELOR

— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, Institutului 
de proiectări de întreprinderi constructoare de mașini 
(I.P.C.M.) București.

— Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II, Institu
tului de proiectări tehnologice pentru industria chimică 
(IPROCHIM) București.

— Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III, Insti
tutului de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare 
(I.S.P.I.F.) București.

J. INSTITUTE DE PROIECTARE ALE CONSILIILOR
POPULARE

— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, Institutului 
județean de cercetare și proiectare Cluj.

— Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II, Institu
tului de proiectare „Proiect" București.

— Ordinul Muncii clasa a III-a, pentru locul III, Institu
tului județean de proiectare Prahova.

Art. 5. — Pentru rezultatele obținute în anul 1975 in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate, pentru ocuparea locurilor IV, V și VI în 
întrecerea dintre organizațiile județene de partid în in
dustrie. construcții, transporturi și circulația mărfurilor și 
pentru contribuția adusă la dezvoltarea economiei in an
samblu, se acordă „Diploma de onoare", după cum 
urmează : Organizației de partid a județului Vrancea și 
Organizației de partid a județului Alba pentru locul IV ; 
Organizației de partid a județului Olt, pentru locul V ; Or
ganizației de partid a județului Dolj, pentru locul VI.

Art. 6. — Pentru rezultatele obținute în anul 1975 în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la principalii 
indicatori din agricultură, pentru ocuparea locurilor IV, V 
și VI în întrecerea dintre organizațiile județene de partid 
în acest domeniu, se acordă „Diploma de onoare", după 
cum urmează : Organizației de partid a județului Galați, 
pentru locul IV ; Organizației de partid a județului Con
stanța, pentru locul V ; Organizației de partid a județului 
Prahova, pentru locul VI.

Art. 7. — Pentru rezultatele obținute în anul 1975 în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și depășirea angajamente
lor asumate în economia locală, pentru ocuparea locurilor
IV, V și VI în întrecerea dintre consiliile populare jude
țene. se acordă „Diploma de onoare", după cum urmează : 
Consiliului popular al județului Cluj și Consiliului 
popular al județului Maramureș, pentru locul IV ; Consi
liului popular al județului Alba, pentru locul V ; Consiliu
lui popular al județului Mureș, pentru locul VI.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru realizarea în bune condiții și înainte de termen 
a planului național unic de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe perioada 1971—1975,

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează:

Art. 1. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I, pentru ocuparea locului I : muni
cipiului București ; județului Suceava ; județului Covas- 
na ; județului Botoșani.

Art. 2. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a II-a. pentru ocuparea locului II 1 
județului Satu-Mare ; județului Maramureș.

Art. 3. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a III-a, pentru ocuparea locului III : 
județului Vrancea ; județului Constanța ; județului Me

hedinți ; județului Mureș : județului Brașov ; județului 
Bihor ; județului Cluj ; județului Sibiu ; județului Brăila | 
județului Ialomița.

Art. 4. Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a IV-a, pentru ocuparea locului IV t 
județului Iași ; județului Bacău ; județului Caraș-Seve
rin ; județului Neamț ; județului Vaslui.

Art. 5. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a V-a, pentru ocuparea locului V t 
județului Arad ; județului Dolj ; județului Alba ; jude
țului Galați ; județului Prahova ; județului Buzău ț ju
dețului Timiș.

Art. 0. Se conferă „Diploma de onoare", pentru ocupa
rea locului VI, județului Harghita.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
voltare din cincinalul trecut și din 
anul 1975 nu ar fi fost posibilă. 
De aceea, doresc încă o dată să 
menționez că, apreciind u-i în mod 
deosebit pe cei clasați pe locul 1 
și pe celelalte locuri și distinși cu 
ordine, trebuie să dăm, totodată, 
o înaltă apreciere tuturor oame
nilor muncii din întreprinderi și 
instituții, din cercetare, din toate 
domeniile de activitate, să le urăm 
tuturor noi succese în activitatea 
viitoare !v(Aplauze puternice).

Sperănr că acordarea acestor 
distincții, aceste aprecieri vor 
constitui un stimulent atît pentru 
cei care s-au clasat pe locurile 3, 
4, 5 sau au primit mențiuni, de 
a-și organiza mai bine activitatea 
și, astfel, de a ocupa un loc mai 
de frunte, cît și pentru toate ju
dețele, întreprinderile și institu
țiile de a munci, țot mai bine pen
tru a putea aspira la ocuparea în 
1976 și în actualul cincinal a unor 
locuri cît mai de frunte.

Am intrat în cincinalul 1976— 
1980 cu un program măreț, la 
baza căruia stau hotărîrile Con
gresului al XI-lea al partidului 
nostru. Am încheiat deja primul 
trimestru din cele 20 ale acestui 
cincinal și putem spune că rezul
tatele sînt bune atît în ce privește 
producția industrială, cît și activi
tatea în toate sectoarele vieții eco
nomice. Avem un program clar, 
avem planuri precise în toate sec
toarele, pe ramuri, pe subramuri, 
pe grupe și chiar pe produse. 
Avem programe clare pentru agri
cultură, pînă la comune. Avem

planuri de cercetare precise în 
toate institutele de cercetare — 
și ele prevăd sarcini foarte mari 
de care depinde însăși realizarea 
prevederilor cincinalului.

După cum am menționat, putem 
aprecia că primul trimestru s-a 
încheiat cu rezultate pozitive. în 
toate sectoarele am trecut, cu elan, 
cu toate forțele la înfăptuirea pre
vederilor din acest an, deci a pre
vederilor cincinalului. Fără îndo
ială, tovarăși, că, fiind la început, 
avem încă multe de făcut, pe par
curs vor apărea lipsuri, greutăți — 
de aceea va trebui să depunem 
eforturi tot mai susținute pentru 
buna organizare a activității în 
toate domeniile.

La Congresul al XI-lea am ca
racterizat acest cincinal drept cin
cinalul revoluției tehnico-științifice. 
Aceasta pune răspunderi mari în 
fața cercetării științifice, a pro
iectării tehnologice. în fața în
treprinderilor, a ministerelor, a 
tuturor oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură. Avem toate 
condițiile pentru a obține succese 
în realizarea acestui obiectiv, pen
tru a face ca nivelul tehnic și ca
litativ al întregii noastre produc
ții și activități să corespundă 
obiectivelor trasate de Congresul 
partidului.

Se impun măsuri deosebite în 
domeniul creșterii productivității 
muncii, al reducerii consumurilor 
și a cheltuielilor materiale în ge
neral, al sporirii eficienței activi
tății economice și al creșterii, pe 
această cale, a venitului național, 
a avuției naționale. Aceasta va

avea, drept urmare, crearea unor 
condiții tot mai bune pentru în
făptuirea programului de ridicare 
a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor 
— țelul suprem al activității de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, esența politicii 
partidului nostru comunist. (A- 
plauze puternice).

Am deplina convingere că toate 
organizațiile noastre de partid, 
toate ministerele și conducerile în
treprinderilor, conducerile coope
rativelor, consiliile populare de 
toate gradele vor desfășura o in
tensă activitate pentru unirea 
eforturilor întregului nostru popor 
în vederea îndeplinirii cu succes a 
actualului cincinal — cincinal care 
va marca o etapă deosebită în dez
voltarea bazei materiale, în ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
Fără nici o îndoială că toți oa
menii muncii, fiecare cetățean al 
patriei noastre, fără deosebire de 
naționalitate, vor munci cu toată 
însuflețirea, cu tot entuziasmul 
pentru a-și aduce contribuția la 
realizarea acestui măreț program 
de înflorire a patriei noastre.

Cu această convingere doresc să 
urez tuturor oamenilor muncii, în
tregului nostru popor noi și noi 
succese în activitatea de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Urez organizațiilor 
noastre de partid, tuturor condu
cătorilor din economie, întregului 
nostru activ succese tot mai mari, 
multă sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

SOLEMNITATEA DE EA PALATUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE»
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inminat, 
vineri, 16 aprilie, la Palatul Marii Adunări Naționale, înalte distincții 
municipiului București și județelor care au realizat in bune condiții 
și înainte de termen Planul național unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe perioada 1971—1975, unor organizații județene de 
partid, consilii populare județene, întreprinderi și institute de cercetare 
și proiectare, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1975 în 
îndeplinirea și depășirea planului și angajamentelor asumate în între
cerea socialistă și pentru contribuția adusă la dezvoltarea economiei.

La solemnitate au participat tovarășul Manea Mănescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin. Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.

în sală se aflau membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, deputății și invitații la lucrările celei de-a treia sesiuni a 
celei de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Cinstirea adusă în această zi celor 
mai buni dintre cei buni reprezintă, 
în fapt, o înaltă expresie a prețui
rii pe care conducerea partidului și 
statului, personal secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă activității pline 
de abnegație și dăruire desfășurate 
de clasa muncitoare, de țărănime și 
intelectualitate, de toți oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate, care 
își pun în slujba înfloririi patriei 
toate capacitățile lor creatoare.

Ordinele și medaliile conferite 
onorează și însuflețesc, totodată, pe

cei distinși și prin ei, practic, în
treaga noastră națiune, care se an
gajează să nu precupețească nici un 
efort, să muncească cu hotărire și 
fermitate pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor pe anul 1976. pe în
tregul cincinal, pentru transpunerea 
în viață, în mod exemplar, a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea, a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Tovarășul Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliului

de Stat, a dat citire decretelor pre
zidențiale.

în cadru] sărbătoresc al solemni
tății, în aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, președintele Republicii 
Socialiste România a inminat înal
tele distincții.

Luind cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Cioară, prim-secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R.j 
a spus :

Solemnitatea de astăzi încununea
ză o mare întrecere în care toți 
membrii de partid. toți oamenii 
muncii din Capitală, alături de în
tregul nostru partid și de întregul 
popor, au muncit cu pasiune și res
ponsabilitate partinică pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen.

Ca semn al prețuirii muncii lor 
ei au primit din mina dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, aceste 
înalte ordine ale Republicii Socialis
te România, pentru care vă mulțu
mim profund.

Vă asigurăm că toți vom purta în 
inima noastră acest simbol — aceas
tă stea — și ne vom mindri că am 
muncit pentru progresul mai rapid 
al scumpei noastre patrii. România 
socialistă.

Sîntem convinși însă că cel mai 
îndreptățit să purtați în inimă acest 
simbol sînteți dumneavoastră, sti-

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,' 
cel care ați inițiat, ați însuflețit a- 
ceastă mișcare, ne-ați încurajat, 
ne-ați criticat și ne-ați ajutat, ne-ați 
făcut să înțelegem că de munca 
noastră depinde nu numai binele 
nostru, ci și al generațiilor ce vor 
urma după noi, și față de care pur
tăm o mare răspundere, că de mun
ca noastră depinde adevărata liber
tate și independență a patriei, pen
tru care vă exprimăm toată recu
noștința noastră. Desigur că am 
avut și lipsuri și neîmpliniri, dar 
organizațiile noastre de partid sîițt 
suficient de puternica și de mature 
pentru a le înlătura.

Vă asigurăm că oamenii muncii 
din Capitală, alături de întregul 
nostru popor, vor face și în viitor tot 
ceea ce depinde de capacitatea lor 
fizică și intelectuală, 
România socialistă să 
tot mai puternic.

Tovarășul Ștefan Mocuța, 
secretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., după ce a exprimat con
ducerii partidului și statului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, mulțu
mirea profundă și aleasa recunoștin
ță a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari ți 
de altă naționalitate de pe plaiurile 
clujene — pentru înaltele distincții 
conferite organizației județene de 
partid, a spus, în continuare :

Sîntem pe deplin conștienți că re
zultatele cu care județul nostru a 
încheiat cincinalul 1971—1975 și anul 
1975 nu erau posibile fără sprijinul 
și îndrumarea permanentă de care 
ne-am bucurat din partea conducerii 
partidului, statului, a dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Stăruie în mintea și in inimile 
noastre momentele de înaltă semni
ficație politică și practică pe care 
le-au reprezentat vizitele dumnea
voastră de lucru în județ, întîlnirile 
cu oamenii muncii, cu activul nostru 
de partid. Indicațiile deosebit de pre
țioase pe care ni le-ați dat. consti
tuie pentru noi un program mobili
zator de lucru în vederea realizării 
în condiții tot mai bune a sarcinilor 
ce le avem de îndeplinit.

A vorbit apoi tovarășul Miu Do- 
brescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., care a 
spus : Vă rog să-mi permiteți ca, In 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul nostru, 
să vă adresez cele mai calde mulțu
miri pentru aleasa cinstire pe care 
ne-ați făcut-o, pentru prețuirea cu 
care ați răsplătit munca și efor
turile harnicilor locuitori ai Bucovi
nei. Este pentru mine un foarte po
trivit prilej să reafirm sentimente
le noastre de profundă gratitudine 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pentru gri
ja părintească pe care o manifestați 
pentru înflorirea județului nostru. 
Sîntem pe deplin conștienți că înal
tele distincții cu care am fost onorați 
încorporează in ele, pe lingă răsplata 
muncii, și elemente de stimul, de 
obligații pentru o muncă mai stă
ruitoare, mai rodnică.

Pentru toți comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din județul Brăila, 
înaltele distincții primite astăzi re
flectă aprecierea pe care dumnea
voastră. tovarășe secretar general, o 
aveți față de activitatea neobosită a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a ce
lorlalți oameni ai muncii din județul 
nostru — a spus tovarășul Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. Vă mulțu
mesc din toată inima pentru ajutorul 
concret, la fața locului, ce l-ați acor
dat în iulie anul trecut, cu prilejul 
vizitei dumneavoastră în județul Bră
ila. Am ințeles din cuvintele mobiliza
toare adresate de dumneavoastră că 
principala sarcină a organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
populare, a organizațiilor de masă și 
obștești este de a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile. Sîntem hotărî ți 
să facem totul ca și în acest 
îndeplinim în mod exemplar 
nile.

în cuvîntul său, tovarășul 
nană Nagy, prim-secretar al 
telului județean Covasna al P.C.R., a 
spus : Este pentru noi toți un moment 
de profundă satisfacție, căci rezulta
tele pe care conducerea de partid și 
de stat le onorează astăzi au marcat 
noi și importanți pași pe calea dez
voltării multilaterale a județului 
nostru, ca de altfel a tuturor celor
lalte județe ale patriei. însemnînd 
tot atitea strălucite confirmări ale 
realismului și justeții politicii Parti
dului Comunist Român de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Dorim să vă asigurăm, pe dum
neavoastră, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și prin dumnea
voastră conducerea de partid și de 

"stat, că, fructificind integral vastele 
posibilități de dezvoltare multilate
rală pe care istoricele documente 
ale Congresului al XI-lea le-au des
chis în fața întregii națiuni, locui
torii județului Covasna, în strînsă 
și frățească unitate, își vor mobiliza 
întreaga capacitate creatoare a min
ții și brațelor, elanul și pasiunea lor, 
pentru ridicarea pe noi trepte de 
civilizație și progres a minunatei 
noastre țări, România socialistă.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Constantin Savu, directorul Combi
natului siderurgic Reșița, care, in 
numele întregului colectiv de muncă, 
a exprimat cele mai calde mulțumiri 
pentru înalta distincție acordată.

pentru ca 
strălucească

prim-

an să 
sarci-

Ferdi- 
Comi-

(Continuare în pag, a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARl£ADUNĂRLNAJIONALE
LEGE

pentru modificarea și completarea legii nr. 5 din Z3 iulie 1975 privind
Congresul deputaților consiliilor populare județene și al președinților 

consiliilor populare, Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, 
precum și conferințele pe județe ale deputaților consiliilor populare

Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege :

Art. unic. — Legea nr 5 din 23 iulie 1975 privind Con
gresul deputaților consiliilor populare județene si al pre-

LEGE
privind Congresul, Camera legislativă 
și conferințele consiliilor populare

Documentele Congresului al XI-Iea al Partidului Co
munist Român subliniază necesitatea acționării, in conti
nuare, pentru perfecționarea cadrului organizatoric de 
participare tot mai largă a maselor populare la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului. In acest sens, s-a hotărit organizarea 
periodică a Congresului consiliilor populare județene, a 
Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare, 
precum și a conferințelor pe județe ale deputaților con
siliilor populare municipale, orășenești și comunale, in 
scopul dezvoltării largi a schimbului de experiență și În
drumării unitare a activității consiliilor populare.

De asemenea, apare necesară instituirea unui organism 
al consiliilor populare cu activitate permanentă, care să 
dezbată proiectul planului și bugetului local, parte inte
grantă a planului național unic de dezvoltare economico- 
socială și a bugetului de stat, să asigure fundamentarea 
științifică, realistă și democratică a obiectivelor dezvol
tării economico-sociale a tuturor localităților, a Întregii 
țări.

Art. 1. — Pentru asigurarea sporirii contribuției con
siliilor populare la înfăptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și participarea 
tot mai intensă a deputaților acestora la conducerea tre
burilor statului se organizează Congresul consiliilor popu
lare județene și al președinților consiliilor populare. Ca
mera legislativă a consiliilor populare, Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare, precum și conferin
țele pe județe ale deputaților consiliilor populare muni
cipale, orășenești și comunale.

A. Congresul consiliilor populare 
județene și al președinților 

consiliilor populare
Art. 2. — Congresul consiliilor populare județene și al 

președinților consiliilor populare constituie forul colectiv 
al conducerii activității organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, în care se dezbat problemele funda
mentale ale consiliilor populare, ale muncii desfășurate 
de reprezentanții aleși ai maselor populare în organele 
locale ale puterii de stat, in vederea creșterii răspun
derii și rolului acestora in conducerea treburilor de stat 
și obștești» ,, ■ ■ , v-

Art. 3. — La lucrările congresului participă deputății 
consiliilor populare județene și al municipiului București, 
precum și președinții consiliilor populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale.

Congresul consiliilor populare județene și al președin
ților consiliilor populare are Ioc o dată Ia 5 ani și se con
voacă prin decret al Consiliului de Stat. în. termen de un 
an de la data alegerilor generale de deputați în organele 
puterii de stat.

B. Camera legislativă 
a consiliilor populare

Art. 4. — Camera legislativă este organul permanent, 
deliberativ, al consiliilor populare și este alcătuită din 
deputății — membri ai comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului București.

Camera legislativă a consiliilor populare are sarcina de 
a asigura îmbinarea armonioasă a activității centrale cu 
cea locală, în care scop analizează problemele majore ale 
dezvoltării economico-sociale a județelor, orașelor și co
munelor, dezbate și votează. înainte de a ti supuse adop
tării Marii Adunări Naționale, proiectele de legi referi
toare la dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale.

Art. 5. — In înfăptuirea politicii partidului și statului 
In toate domeniile privind activitatea pe plan local. Ca
mera legislativă a consiliilor populare face propuneri 

ședinților consiliilor populare, Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, precum și conferințele pe 
județe ale deputaților consiliilor populare, se modifică și 
se completează, avind următorul cuprins ;

Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat sau pre
ședintelui Republicii Socialiste România,

Art. 6. — Camera legislativă a consiliilor populare are 
următoarele atribuții în elaborarea legilor :

a) dezbate și se pronunță asupra proiectului planului 
de dezvoltare a economiei locale și a proiectului buge
tului local, parte integrantă a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și a bugetului de stat, ur
mărind fundamentarea lor științifică, intr-o concepție 
unitară și de perspectivă, in vederea dezvoltării echili
brate a tuturor unităților administrativ-teritoriale ;

b) avizează proiectul de plan privind unitățile de in
teres republican, urmărind repartizarea judicioasă a for
țelor de producție pe întreg teritoriul țării, asigurarea 
folosirii superioare a resurselor materiale și umane ;

c) dezbate și se pronunță asupra proiectelor de legi pri
vind perfecționarea organizării și funcționării organelor 
locale de stat, participarea cetățenilor la conducerea tre
burilor de stat și obștești, precum și asupra altor proiecte 
de legi care privesc dezvoltarea unităților administrativ- 
teritoriale ;

d) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.
Art. 7. — Camera legislativă a consiliilor populare are 

Inițiativă legislativă, în domeniul său de activitate.
Proiectele de legi inițiate de Consiliul de Miniștri sau 

de alte organe care, potrivit legii, au inițiativă legisla
tivă și care se reteră la probleme din domeniul de acti
vitate al consiliilor populare, se supun spre dezbatere și 
aprobare Camerei legislative.

In probleme de interes local consiliile populare jude
țene și al municipiului București au dreptul de a iniția și 
supune spre dezbatere și aprobare Cametei legislative 
proiecte de legi și de hotăriri.

Art. 8. — După dezbaterea lor de către Camera legis
lativă a consiliilor populare, proiectele de legi se supun 
spre adoptare Marii Adunări Naționale.

In cazul în care Marea Adunare Națională nu este de 
acord cu propunerile Camerei legislative a consiliilor 
populare, restituie proiectul de lege spre reexaminare, cu 
recomandări în vederea îmbunătățirii acestuia.

Art. 9. — In vederea executării și aplicării unitare, pe 
plan local, a legilor, Camera legislativă adoptă hotăriri 
cu privire la :

a) dezvoltarea industriei legale, de. stat și cooperatiste, 
coordonarea acesteia cu producția, industriei republicane,;

b) organizarea muncii în agricultură. în vederea creșterii 
producției vegetale și animale, in unitățile agricole socia
liste și gospodăriile populației ;

c) îmbunătățirea activității de gospodărie comunală, de 
administrare și întreținere a fondului locativ ;

d) realizarea investițiilor și construcțiilor economice și 
social-culturale. cu caracter local :

e) sistematizarea economico-socială a teritoriului și a 
localităților urbane și rurale ;

f) aprovizionarea populației cu bunuri alimentare și de 
larg consum, dezvoltarea continuă a rețelei comerciale, 
repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri în teritoriu, 
perfecționarea continuă a comerțului local și a prestărilor 
de servicii pentru populație :

g) perfecționarea activității administrației locale, spo
rirea răspunderii organelor locale in raporturile cu cetă
țenii ;

h) dezvoltarea învățămîntului și integrarea lui cu pro
ducția. perfecționarea rețelei școlare. asigurarea bazei 
materiale și folosirea eficientă a acesteia ;

i) perfecționarea activității instituțiilor de artă și cul
tură — teatre, case de cultură, cămine culturale, biblio
teci și altele — creșterea rolului acestora în educarea 
socialistă a maselor :

j) ocrotirea sănătății populației și asigurarea igienei 
publice, dezvoltarea rețelei sanitare ;

k) întreținerea drumurilor, podurilor și a cursurilor de 
ape :

l) asigurarea pazei și apărării proprietății socialiste, • 
proprietății și bunurilor populației ;

m) asigurarea ordinii și liniștii publice, precum și a 
Siguranței circulației pe drumurile publice ;

n) stabilirea taxelor locale ;
o) alte probleme ce intră, potrivit legii, în competența 

consiliilor populare.
Art. 10. — Instrucțiunile, regulamentele și orice alte 

acte cu caracter normativ, privind activitatea locală, ela
borate de ministere și celelalte organe centrale, se supun 
dezbaterii și aprobării Camerei legislative a consiliilor 
populare.

Art. 11. — Proiectele de acte cu caracter normativ, care 
urmează să fie dezbătute și adoptate de Camera legisla
tivă a consiliilor populare, vor fi trimise, în prealabil, spre 
examinare consiliilor populare județene și al municipiului 
București.

Art. 12. — Proiectele de legi și hotărîrile se aprobă cu 
votul majorității membrilor Camerei legislative a consi
liilor populare.

Hotărîrile Camerei legislative a consiliilor populare se 
semnează de președintele Camerei legislative și, după 
caz. de primul-ministru al guvernului, ministrul sau con
ducătorul organului central care a inițiat proiectul de 
hotărî re.

Art. 13. — Hotărîrile Camerei legislative a consiliilor 
populare intră în vigoare după aprobarea lor de către 
președintele Republicii Socialiste România și se publică 
in Buletinul Oficial.

Art. 14. — Camera legislativă a consiliilor populare se 
convoacă o dată pe an sau de cîte ori este nevoie, înainte 
de sesiunile Marii Adunări Naționale, prin decret prezi
dențial.

C. Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare

Art. 15. — Conferința pe țară a președinților consi
liilor populare dezbate modul in care organele locale ale 
puterii și administrației de stat își exercită atribuțiile ce 
le revin din hotăririle de partid, din legi, decrete și din 
hotăriri ale Consiliului de Miniștri, precum și modul în 
care aplică măsurile stabilite de Congresul consiliilor 
populare și cele proprii pentru îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială in profil teritorial.

La Conferința pe țară a președinților consiliilor popu
lare se face un larg schimb de experiență cu privire la

Expunere la proiectul de lege pentru modificarea 
legii nr. 5 din 1975 privind Congresul, Conferința pe țară, 

precum și conferințele pe județe ale deputaților 
consiliilor populare

prezentată de tovarășul ȘTEFAN VOITEC, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, să supun Marii 
Adunări Naționale, spre dezbatere și 
adoptare, proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
5 din 1975 privind Congresul. Confe
rința pe țară, precum și conferințele 
pe .intlețe ,;ik: depiiml i he consiliilor 
popularc^jo’ iiklycă' creării Camerei 
IvM'lai i\V :1 ; înrăirilor- populare,.

tn ex primul Congres, al
consiliilor populare județene — do
cument de excepțională importanță 
teoretică și practică — secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se la căile de îmbunătăți
re. in continuare, a conducerii și în
drumării consiliilor populare, a pus 
în evidență necesitatea instituirii 
unui organism, cu activitate perma
nentă, menit să analizeze problemele 
majore ale dezvoltării economico- 
sociale a județelor, orașelor și co
munelor, să dezbată și să aprobe, 
înainte de a fi supuse spre adoptare 
Marii Adunări Naționale, proiectele 
de legi care interesează activitatea 
organelor locale.

Pentru a crea cadrul legislativ co
respunzător satisfacerii acestei ce
rințe a fost elaborat proiectul de lege 
pe care îl supunem spre dezbatere 
și adoptare Marji Adunări Națio
nale. proiect prin care se prevede 
instituționalizarea Camerei legisla
tive a consiliilor populare, ca organ 
permanent cu caracter deliberativ, 

în compunerea căruia intră totalita
tea deputaților membri ai comitete
lor executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București.

Elaborarea proiectului de lege s-a 
realizat potrivit orientărilor și indi
cațiilor deosebit de prețioase și sub 
directa îrtdrumare a secretarului ge
neral, al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu., Prin .definirea clară a 
concepiiei ce stă Ia ;jsaza proiectului,'- 
pt'irr ftmda.meptarea, științifică a ne- 
ci.-șiXății'.'.ttildt.'fbrhie sbiM-rioarc de 
manifestare a democrației socialiste, 
secretarul general al partidului a 
adus o nouă contribuție, de inesti
mabilă valoare teoretică și practică, 
la perfecționarea cadrului democra
tic al orinduirii noastre socialiste, pe 
baza participării tot mai largi, com
petente și responsabile, a cetățenilor 
la rezolvarea si conducerea treburi
lor de stat și obștești.

In vederea îmbinării armonioase a 
activității organelor centrale cu a ce
lor locale, proiectul prevede, ca o 
atribuție de însemnătate deosebită, 
dreptul camerei de a dezbate și, vota 
toate proiectele de legi care privesc 
dezvoltarea unităților administrativ- 
teritoriale. înainte de a fi supuse 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale. Dintre acestea sint menționate, 
în primul rind, proiectul planului de 
dezvoltare a economiei locale și pro
iectul bugetului local — părți inte
grante ale planului național unic 
de dezvoltare economico-socială și 
bugetului de stat — urmărindu-se 
fundamentarea lor științifică, într-o 
concepție unitară și de perspectivă.

organizarea temeinică a activității consiliilor populare și 
a comitetelor sau birourilor executive ale acestora. la 
munca comisiilor permanente și a comitetelor de cetățeni 
pentru realizarea sarcinilor ce revin consiliilor populare 
și comitetelor sau birourilor executive ale acestora.

Art. 16. — La lucrările conferinței pe țară participă 
președinții consiliilor populare județene, al municipiului 
București, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale.

Conferința pe țară a președinților consiliilor populare 
se convoacă prin decret al Consiliului de Stat, în termen 
de 6 luni de la data alegerilor de deputați in consiliile 
populare municipale, orășenești și comunale.

D. Conferințele pe județe 
ale deputaților consiliilor populare, 
municipale, orășenești și comunale

Art. 17. — Conferințele pe județe ale deputaților con
siliilor populare municipale, orășenești și comunale dezbat 
probleme de natura celor prevăzute la art. 15, specifice 
condițiilor economice și sociale existente în unitățile ad
ministrativ-teritoriale respective.

Art. 18. — La lucrările conferințelor pe județe parti
cipă deputății consiliilor populare municipale, orășenești 
și comunale. La municipiul București participă deputății 
consiliilor populare ale sectoarelor și ale comunelor 
suburbane.

Conferințele au loc o dată la 2 ani și jumătate și se 
organizează de comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București, înaintea Con
gresului consiliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare, precum și a Conferinței pe țară a 
președinților consiliilor populare.

E. Dispoziții finale
Art. 19. — Congresul consiliilor populare județene și al 

președinților consiliilor populare, Camera legislativă a 
consiliilor populare, Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și conferințele pe județe ale 
deputaților consiliilor populare municipale, orășenești și 
comunale iși aleg organele de conducere și de lucru și își 
stabilesc regulamentul de funcționare.

în scopul dezvoltării echilibrate » 
tuturor unităților administrativ-teri
toriale.

Totodată, pentru a contribui Ia 
asigurarea unei repartizări judicioase 
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării și la folosirea superioară 
a resurselor materiale și umane. Ca
mera legislativă a consiliilor popu
lare este chemată să avizeze proiec
tele de plan privind unitățile de 

..interes republican.
' O altă prerogativă deosebit de im

portantă a camerei este aceea de a 
iniția și propune Marii Adunări Na
ționale adoptarea oricăror proiecte 
de acte normative privind domeniul 
său de activitate. în același timp, 
camera va dezbate și aproba toate 
proiectele de legi, inițiate de Consi
liul de Miniștri și de alte organe, 
care se referă Ia activitatea ce se 
desfășoară pe plan local.

Se poate, așadar, afirma că noului 
organism i se asigură competenta de 
a se pronunța, sub toate aspectele, 
asupra activității legislative care pri
vește problemele ce interesează ju
dețele. municipiile, orașele și comu
nele României.

Potrivit principiului constituțional 
care statuează că Marea Adunare 
Națională este unicul organ legiuitor, 
proiectele de legi, dezbătute și apro
bate de cameră, vor fi supuse spre 
adoptare organului suprem al pu
terii. acesta puțind — dacă va fi 
necesar — să le restituie camerei 
spre reexaminare, cu recomandări de 
îmbunătățire.

Rolul important ce revine Camerei 
legislative a consiliilor populare în

executarea și aplicarea unitară a le
gilor — reflectare a politicii parti
dului și statului nostru — este ilus
trat și de atribuțiile de a adopta ho
tăriri proprii cu privire la dezvolta
rea pe plan local a vieții economice 
și social-culturale, îndeosebi in legă
tură cu : dezvoltarea industriei lo
cale. coordonarea acesteia cu indus
tria republicană ; organizarea muncii 
in agricultură ; îmbunătățirea activi
tății de gospodărire comunală ; rea
lizarea investițiilor și construcțiilor 
economice și social-culturale ; siste
matizarea economico-socială a terito
riului și a localităților urbane și ru
rale ; aprovizionarea populației cu 
bunuri alimentare și de larg con
sum ; perfecționarea administrației 
locale de stat ; dezvoltarea învăță- 
mintului și perfecționarea activități
lor cultural-educative de masă ; 
ocrotirea sănătății populației ; asigu
rarea ordinii și liniștii publice, a 
pazei și apărării proprietății socia
liste și a bunurilor populației, pre
cum și cu privire la alte probleme 
care interesează activitatea consiliilor 
populare.

De asemenea, prin proiectul de 
lege se atribuie Camerei legislative 
sarcina de a dezbate și aproba in
strucțiunile. regulamentele sau alte 
acte cu caracter normativ privind 
activitatea locală, elaborate de mi
nistere și celelalte organe centrale. 
Pe această cale se conferă o au
tonomie și responsabilitate sporită 
consiliilor populare și se asigură o 
mai accentuată exigență din partea 
ministerelor și a celorlalte organe 
în procesul de elaborare a unor ase
menea acte, ceea ce, fără îndoială, va 
avea drept rezultat limitarea numă
rului acestor acte. înlăturarea unor 
manifestări birocratice ce se mai în- 
tilnesc incă în activitatea organelor 
centrale și locale ale administrației 
de stat.

In scopul analizării temeinice a 
proiectelor de acte cu caracter nor
mativ care urmează să fie dezbătute 
de cameră, acestea vor fi trimise, in 
prealabil, spre examinare consiliilor 
populare județene.

Modul în care sint concepute orga
nizarea și atribuțiile Camerei legis
lative asigură armonizarea și inte
grarea ei organică în activitatea ge
nerală desfășurată de către celelalte 
organe centrale și locale. Astfel, in 
proiect se prevede dreptul consiliilor 
populare de a iniția și propune ca
merei proiecte de acte normative în 
cele mai variate domenii de activi
tate.

Totodată, in Înfăptuirea politicii 
partidului și slatului in țoale dome
niile privind activitatea pe plan 
local, camera face propuneri Marii 
Adunări Naționale. Consiliului de 
Stat sau președintelui Republicii 
Socialiste România.

Hotăririle Camerei legislative a 
consiliilor populare intră în vigoare 
după aprobarea lor de către pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și se publică în Buletinul Ofi
cial.

După cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ia Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 14 aprilie 1976, instituirea 
Camerei legislative a consiliilor 
populare trebuie privită în contex
tul preocupărilor constante ale parti
dului și statului nostru de dezvol
tare și adincire a democrației socia
liste, de întărire a rolului organelor 
locale, de stimulare a inițiativei și 
creștere a răspunderii lor, de accen
tuare și aplicare mai deplină în viață 
a laturii democratice a principiului 
centralismului democratic, finind 
seama de faptul că numai astfel 
acest principiu iși va dovedi superio
ritatea, va fi o forță reală in înfăp
tuirea programului nostru, în întări
rea societății socialiste.

Exprimind convingerea că institui
rea Camerei legislative a consiliilor 
populare va reprezenta încă un pas 
înainte în îmbunătățirea întregii ac
tivități a organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, că va con
tribui efectiv la ridicarea nivelului 
muncii acestora, la înfăptuirea 
obiectivelor Programului adoptat de 
Congresul al Xl-lea al partidului 
pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres, supunem spre examinare Marii 
Adunări Naționale acest proiect de 
lege, pe care vă rugăm să-l adoptați.

(Urmare din pag. I)
Ședința înaltului for legislativ al 

țării a fost deschisă de Nicolae 
Giosan, președintele M.A.N.

Trecindu-se la punctul cinci al or
dinii de zi, tovarășul Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a prezentat, din însărcinarea C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, expu
nerea la proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
5 din 1975 privind Congresul depu- 
taților consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor popu
lare, Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare, precum și 
conferințele pe județe ale deputaților 
consiliilor populare.

In continuare, tovarășul Tudor 
Drăganu, președintele Comisiei con
stituționale și juridice, a expus ra
portul comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au avizat proiectul de 
lege.

în raportul comisiilor — constitu
țională și juridică și cea pentru con
siliile populare și administrația de 
stat — se apreciază că proiectul de 
lege dă expresie directivelor cuprin
se în documentele Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., hotăririlor Con
gresului deputaților consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare municipale, orășe
nești și comunale, indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la îmbunătățirea, în con
tinuare, a conducerii și îndrumării 
consiliilor populare, în scopul înfăp
tuirii politicii partidului și statului 
de dezvoltare economică și socială a 
tuturor județelor și localităților.

Raportul subliniază că prin pro
iectul de lege se instituie un nou 
organ al consiliilor populare, cu ca
racter permanent și deliberativ, 
care, asigurînd îmbinarea armonioa
să a activității centrale cu cea loca
lă, analizează problemele majore ale 
dezvoltării economice și sociale a u- 
nităților administrativ-teritoriale, 
dezbate și votează — înainte de a fi 
supuse spre adoptare Marii Adunări 
Naționale — proiectele de legi pri
vind activitatea acestor unități.

în raport se menționează, de ase
menea, că, în exercitarea atribuții
lor sale de organ suprem al puterii 
de stat și de unic organ legiuitor, 
Marea Adunare Națională restituie 
Camerei legislative spre reexamina
re proiectul de lege, atunci cînd nu 
este de acord cu prevederile aces
tuia, fâcînd recomandări în vederea 
îmbunătățirii sale.

Comisiile permanente subliniază, 
in raport, importanța deosebită a 
prevederii prin care se recunoaște 
Camerei legislative dreptul de ini
țiativă legislativă pentru domeniul 
său de activitate, cit și a celei po
trivit căreia ea adoptă, pe baza și 
in vederea executării legilor, hotă
riri obligatorii, în domeniul său de 
activitate.

Comisiile au considerat că regle
mentarea cuprinsă in proiectul de 
lege asigură cadrul juridic necesar 
pentru perfecționarea în continuare 
a conducerii și indrumării consiliilor 
populare.

A urmat dezbaterea generală asu
pra acestui proiect de lege.

In cuvîntul său, deputatul Ioan

Ședința de ieri
Ceterchi a arătat că propunerea da 
creare a Camerei legislative, ur- 
mînd instituirii Congresului și con
ferințelor consiliilor populare, ridică 
pe o treaptă superioară procesul de
cizional în problemele de interes 
local, în vederea asigurării dezvol
tării economico-sociale armonioase a 
tuturor localităților, a înfloririi în
tregii țări. Concepută potrivit orien
tării clarvăzătoare a secretarului ge
neral al partidului, Camera legisla
tivă, folosind bogata experiență a 
consiliilor populare — a relevat vor
bitorul — urmează să acționeze ca 
un adevărat for parlamentar al con
siliilor populare, pentru rezolvarea, 
intr-o concepție unitară, a multiple
lor sarcini pe care le pune înfăptui
rea Programului partidului.

La rîndul său, deputatul Vasile 
Mohan a relevat importanța sarcinii 
ce revine Camerei legislative de a 
asigura îmbinarea armonioasă a ac
tivității centrale cu cea locală, pre
cum și însemnătatea competenței 
acestui organism de a dezbate pro
iectele de legi referitoare la perfec
ționarea organizării și funcționării 
organelor locale de stat.

Deputatul Ferdinand Nagy a sub
liniat că proiectul aflat în dezbatere 
constituie un nou exemplu al con
secvenței cu care partidul nostru 
acționează pentru perfecționarea ca
drului organizatoric de participare 

tot mai largă a oamenilor muncii — 
români, maghiari,. germani — ia 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului. Comentind principalele preve
deri ale proiectului de lege, vorbito
rul a arătat că ele ilustrează, o dată 
în plus, faptul că în România con
sultarea oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, asupra tu
turor problemelor a devenit un prin
cipiu constant al politicii P.C.R.

Evocind primul Congres al consi
liilor populare, deputatul Ion Vlad 
a apreciat că prin constituirea Ca
merei legislative se realizează o nouă 
modalitate de participare a deputa
ților consiliilor populare la soluțio
narea problemelor multiple ale dez

voltării economico-sociale ale țării. 
El a evidențiat în mod deosebit ro
lul important pe care îl va avea 
acest organism in executarea și 
aplicarea unitară a legilor.

Insistînd asupra acestei idei, de
putata Margareta Kraus a reliefat 
faptul că atribuțiile prin care noul 
organism este împuternicit în exe
cutarea și aplicarea unitară, pe plan 
local, a legilor va asigura un con
ținut mai realist actelor normative 
emise de ministere, corespunzător 
cerințelor dezvoltării economico- 
sociale ale unităților administrativ- 
teritoriale. Și in opinia deputatei, 
noul organism vine să satisfacă o 
necesitate obiectivă în etapa actuală, 
Camera legislativă fiind menită să 
asigure creșterea răspunderii și ro
lului consiliilor populare în toate 
domeniile care privesc dezvoltarea 
economico-socială a județelor, ora
șelor și comunelor.

In cuvîntul său, deputatul Ioan 
Ulict a amintit că în ampla expu
nere prezentată de secretarul gene
ral al partidului la primul Con
gres al consiliilor populare se sub
linia, pe drept cuvint. necesitatea 
constituirii unui organism cu activi
tate permanentă, care să aibă rolul 
unui adevărat parlament al organe
lor locale ale puterii și administra
ției de stat. Vorbitorul a ținut să 
confirme această necesitate împărtă

șind din experiența activității sale 
ca deputat.

Analizind unele prevederi ale pro
iectului propus spre adoptare, de
putata Olimpia Solomonescu a for
mulat opinia că în condițiile exis
tenței Camerei legislative, profi
lul de activitate al deputaților 
capătă noi semnificații. In viitor, ei 
vor trebui să contribuie nu numai la 
soluționarea problemelor activității 
pe plan local, în cadrul consiliilor 
populare, dar și a celor privind in
tegrarea acestei activități în ansam
blul vieții economico-sociale a țării.

Consiliile populare din județul 
Dîmbovița și-au întărit și își întă
resc continuu legăturile cu masele 
populare — a arătat deputatul Ion 
Stănescu — care a relevat că apli
carea hotăririlor recentului Congres 
al consiliilor populare stimulează 
inițiativa creatoare a oamenilor mun
cii. creează premisele pentru valo
rificarea superioară a resurselor și 
posibilităților locale. Pornind de la 
constatarea că modificările și com
pletările propuse la Legea nr. 5/1975 
răspund cerințelor vieții, vorbitorul 
a apreciat că ele aduc o nouă con
firmare a democratismului orindui
rii noastre, reprezintă o dovadă e- 
locventă a spiritului creator în care 
partidul nostru, secretarul său gene
ral, asigură continua perfecționare a 
organizării și conducerii vieții social- 
economice din țara noastră.

După dezbaterea generală s-a tre
cut la discutarea pe articole a pro
iectului de lege.

Marea Adunare Națională a adop
tat apoi. în unanimitate. Legea pen
tru modificarea și completarea Legii 
nr. 5 din 23 iulie 1975 privind Con
gresul deputaților consiliilor populare 
județene și al președinților consi
liilor populare, precum și conferin
țele pe județe ale deputaților consi
liilor populare.

La încheierea ședinței. tovarășul 
Nicolae Giosan a anunțat că proiec
tul de lege pentru adoptarea planu
lui cincinal de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe perioada 1976—1980. aflat pe 
ordinea de zi, ca și alte proiecte de 
legi ce se vor primi la Biroul M.A.N. 
urmează a fi examinate și avizate 
de către comisiile permanente com
petente, după care vor fi supuse 
Marii Adunări Naționale într-o altă 
ședință a actualei sesiuni.

Data reluării In plen a lucrărilor 
celei de-a treia sesiuni din cadrul, 
celei de-a șaptea legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale va fi anunța
tă ulterior. (Agerpres)

SOLEMNITATEA DE IA PALATUL MARII AOUNARI NAȚIONALE
t

(Urmare din pag. a III-a)
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cetate de foc a țării se angajează 
aici, in acest înalt forum al țării, in 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Ceaușescu, că sub condu
cerea organizației de partid se vor 
mobiliza și mai puternic in între
cere, vaiorificind intreaga capacitate 
tehnică, intreaga lor experiență ce a 
rezultat dintr-o tradiție de peste 
două secole.

Pentru organizația de partid și în
tregul colectiv de muncă din Insti
tutul de Cercetări Chimice înalta 
distincție ce ne-a fost acordată este 
un prilej de adincă satisfacție și 
mindrie patriotică — a spus tovarășa 
Viorica Dobrescu, președinta comi
tetului sindicatului de la Institutul 
de Cercetări Chimice București.

Mobilizați de Hotăririle celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului, bucu- 
rindu-se de îndrumarea permanentă 
a conducerii institutului, a tovarășei 
academician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
colectivul nostru a realizat și depășit 
sarcinile de cercetare, precum și an
gajamentele asumate inițial și su
plimentate în iulie 1975.

In prezentul cincinal, al afirmării 
mai depline a gîndirii creatoare și a 
tehnicii românești, institutului nostru 
ii revin sarcini deosebit de complexe. 
Recenta dumneavoastră vizită în in
stitutul nostru, mult stimate tovarășe 
secretar general, care demonstrează 
încă o dată grija și atenția de care 
se bucură cercetarea științifică în țara 
noastră, a constituit pentru întregul 
nostru colectiv un moment de deo
sebită bucurie și un prilej de a ne 
analiza cu mai multă responsabilitate 
activitatea în special privind modul și 
posibilitățile de realizare exemplară 
a sarcinilor care ne revin în acest 
cincinal.

înalta cinste și prețuire de care ne 
bucurăm astăzi ne determină să ne 
angajăm solemn în fața conducerii 
de partid și de stat. în fața dumnea
voastră. tovarășe secretar general, că 
vom depune toate eforturile pentru 
ca și in continuare să ne realizăm 
sarcinile profesionale la un nivel din 
ce in ce mai ridicat, să contribuim 
într-o măsură sporită la dezvoltarea 
în ritm înalt a economiei noastre 
socialiste și. în același timp, să a- 
cordăm o atenție deosebită activită

ții de educare a cadrelor de cerce
tare. de formare a omului nou. in 
spiritul eticii și echității socialiste.

înalta distincție conferită azi co
lectivului exploatării miniere Vulcan
— a spus tovarășul Emil Muru, di
rectorul exploatării — constituie 
pentru noi un nou imbold în per
fecționarea continuă a activității. 
Prin mobilizarea tuturor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, în 
frunte cu comuniștii, colectivul ex
ploatării noastre, distins pentru a 
doua oară consecutiv cu Ordinul 
Muncii clasa I, reușește să mențină 
și în acest an la cote superioare ni
velul întrecerii socialiste.

Animați de înaltele idealuri ale so
cialismului. al căror fidel promotor 
sinteți dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, vă asigu
răm că minerii Văii Jiului iși vor 
consacra intreaga lor capacitate, de
votamentul nețărmurit îndeplinirii 
telurilor mărețe spre care Partidul 
Comunist Român călăuzește națiunea 
noastră socialistă.

Realizările cu care ne-am prezen
tat la remarcabilul bilanț național al 
cincinalului precedent și îndeosebi 
al anului 1975, a arătat tovarășul 
Mircea Drăgulin, directorul între
prinderii „23 August" din Capitală, 
constituie expresia vie a sprijinului 
neprecupețit pe care ni l-a acordat 
in permanență conducerea partidu
lui. în ele se regăsesc indicațiile 
deosebit de prețioase ce le-am pri
mit de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de 
lucru ce le-a efectuat în întreprin
derea noastră.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult stima
te tovarășe secretar general, să vă 
transmit angajamentul ferm al an- 
gajaților întreprinderii ,.23 August", 
al organizației noastre de partid că 
ne vom inzeci eforturile pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor ce 
ne revin în actualul cincinal — cin
cinalul revoluției tehnico-științifice
— că vom onora cu fapte demne de 
muncă această înaltă distincție, pen
tru care vă mulțumim din toată 
inima.

Sintem profund emoționați acum, 
cînd, pentru a doua oară consecu
tiv, colectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai Trustului de 
construcții industriale din munici

piul de pe Trotuș i se conferă fnalta 
distincție — Ordinul Muncii cla
sa I — a menționat tovarășul Mir
cea Dascălu, directorul trustului.

Permiteți-ne să vă mulțumim din 
toată inima pentru răsplata muncii 
constructorilor din șantierele Moldo
vei, care nu au precupețit nici un 
efort pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă, pentru rea
lizarea cincinalului înainte de termen. 
Ne angajăm că vom depune întreaga 
energie și capacitate creatoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor trasate de 
hotărîrile Congresului al Xl-lea al 
partidului.

Lucrătorii întreprinderii agricole 
de stat Variaș, din județul Timiș, au 
primit cu deosebită emoție și bucu
rie vestea conferirii Ordinului Mun
cii clasa I unității noastre, a spus 
tovarășul Ion Ageu, directorul între
prinderii.

Distincția acordată constituie pen
tru noi toți o mindrie, o încununare 
a succeselor obținute în transpune
rea în viață a indicațiilor date de 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
nerai, cu ocazia vizitelor de lucru 
în județul Timiș.

Dacă în cincinalul încheiat între
prinderea noastră a reușit să aibă 
bune rezultate, pentru viitor ne 
străduim ca ele să fie și mai mari.

Aș vrea să vă raportez, tovarășe 
secretar general, că în întrecerea 
socialistă dintre întreprinderile agri
cole de stat, întrecere pornită de la 
I.A.S. Variaș, unitate distinsă cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste, 
am și obținut unele realizări meritorii 
și sintem hoțărîți să facem totul pen
tru înflorirea scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

In încheierea solemnității, primii 
cu vii și îndelungi aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea, înalta apreciere a 
muncii harnice, îndemn spre noi și 
importante realizări în opera de în
florire continuă a patriei socialiste, 
de ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, a fost 
primită cu deosebită satisfacție ți 
deplină aprobare, fiind subliniată in 
repetate rinduri, de asistența in pi
cioare, cu vii și puternice aplauze.
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PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Ion Pățan, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al' P.C.R., viceprim-minlstru al gu
vernului, a primit, vineri la amiază, 
delegația R. P. Chineze, condusă de 
Sun Siao-fun, adjunct al ministrului 
petrolului și industriei chimice, pre
ședintele părții chineze în Comisia 
mixtă de colaborare tehnico-științi- 
fică dintre cele două țări.

în cadrul întilnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au fost discutate diferita 
aspecte ale colaborării tehnice și 
Științifice româno-chineze în nume
roase domenii, precum și posibilită
țile existente pentru extinderea a- 
cestei colaborări.

La primiră au fost prezenți Octa
vian Groza, prim-vicepreședinte al

Ă sosit în Capitală Aii Yata, 
reprezentantul special al regelui Marocului

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală Aii Yata. reprezentantul spe
cial al regelui Marocului. Hassan al 
II-lea. Oaspetele este însoțit de 
Maâti Jorio, ambasadorul Marocului 
Ia București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

tv
PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran... pentru cel mid. 
• imagini desenate și... jucate.

10,30 Telecinemateca.
12,05 Portativ ’76.
12,35 O viață pentru o idee : Gheorgha 

Tițeica (1873—1939).
13,10 Cîntă Iza și Mara. Melodii popu

lare cu Viorel Costin.
13,25 Telerama.
13.55 Telex.
14,00 Desene animate.
14,15 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
14.55 Turism și vlnătoare.

Cu toate forțele la semănatul porumbului I
în ședința comandamentului cen

tral care a avut loc ieri după-amia
ză s-a apreciat că în toate județele 
se desfășoară ample acțiuni pentru 
recuperarea întîrzierilor la semănat, 
determinate de condițiile climatice 
din această primăvară. Pină la 15 a- 
prilie a fost însămînțată o supra
față totală de peste 1,5 milioane 
hectare.

Din analiza stadiului lucrărilor 
agricole a rezultat că mai sint 
de însămințat aproape 12 000 hectare 
cu sfeclă de zahăr, îndeosebi în coo
perativele agricole din județele Co- 
vasna. Brașov și Harghita, precum 
și 42 000 ha cu floarea-soarelui — 
cele mai mari suprafețe aflindu-se 
în județele Botoșani și Iași. Există 
condiții și trebuie făcut totul pentru 
ca in 2—3 zile semănatul acestor 
culturi să se încheie în toate jude
țele.

Floarea-soarelui a fost însămînțată 
în proporție de 95 la sută în între
prinderile agricole de stat și 90 ia 
sută în cooperativele agricole — uni
tățile agricole din 17 județe au în
cheiat această lucrare. Trebuie acțio
nat energic pentru ca în aceste zile 
să se încheie semănatul acestei cul
turi și în județele Botoșani, Iași, 
Vaslui, Bacău etc.

Din aceste zile, avînd în vedere că 
temperatura solului a crescut, toate 
forțele și mijloacele din agricultură 
trebuie concentrate la insămințarea 
porumbului — principala cultură ce
realieră a țării. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare a in
dicat ca în toate județele din sudul 
și vestul țării, precum și in cele din 
sudul Moldovei să se treacă cu toate 
forțele la semănatul porumbului. De 
altfel, această lucrare este în curs 
de desfășurare îndeosebi în jude
țele Dolj, Olt, Timiș, Teleorman, 
Mehedinți ș.a. Timpul este înaintat 
— am intrat în a doua parte a lunii 
aprilie — și, tocmai de aceea, așa 
cum s-a subliniat la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., trebuie să se acțio
neze cu energie pentru a se folosi 
din plin fiecare oră, fiecare zi bună 
de lucru la semănatul porumbului.

Însămînțarea porumbului in cel 
mai scurt timp și la un nivel agro
tehnic înalt este un examen de 
mare răspundere pentru oamenii 
muncii din agricultură, pentru spe
cialiști și organele agricole. Iată de 
ce, pretutindeni, organele și- organi
zațiile de partid. comandamentele 
comunale, conducerile unităților a- 

Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, președintele părții româ
ne în comisie, Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.★

în aceeași zi a avut loc la Bucu
rești semnarea Protocolului celei 
de-a 17-a sesiuni a Comisiei mixte 
de colaborare tehnico-științifică în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză. Docu
mentul a fost semnat de Octavian 
Groza și Sun Siao-fun.

La semnare au fost prezenți to
varășii Ion Pățan și Constantin 
Oancea. precum și ambasadorul Li 
Tin-ciuan.

(Agerpres)

se aflau Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E.. precum 
și membri ai Ambasadei Marocului 
la București. (Agerpres)

15,15 Magazin sportiv.
16.50 Vîrstele peliculei.
17.50 Caleidoscop cultural-artistic.
18.10 Siria — coordonate ale dezvoltării. 

Film documentar.
18.25 Club T... la Constanța.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prima ediție a Festivalului cîn- 

tecului muncitoresc revoluționar și 
patriotic. Manifestare organizată 
de Consiliul Central al U.G.S.R., 
în colaborare cu Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste. Uniunea 
compozitorilor și Radioteleviziu- 
nea română. Seara a treia de 
concurs. Transmisiune directă de 
la sala de concerte a Radiotelevi- 
ziunii.

21.00 Teleenciclopedia.
21.45 24 de ore. * * Săptămîna sportivă.

A.R.I.A. (la sala mică a Tea
trului Național) : Simbătă 23. Spec
tacol extraordinar prezentat de 
Teatrul dramatic „Sofia44 (R.P. 
Bulgaria) — 19.30.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 20.30. 
(sala Atelier) : Treptele iubirii — 
20.
• Filarmonica ..George Enescu44 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Tudor Dumitrescu — 20.
• Opera Română ; Travîata — 19.
• Teatrul de operetă : Viața — 
dragostea omului... — 19.30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19.30.

Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hcdda Gabler — 19. (sala Grădina 
Icoanei) : Titanic vals — 19.
• Teatru] Mic : Mania posturilor 
—- 15. Cu cărțile pe față — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ar
borele genealogic (premieră) —
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tft-
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19.30. (la sala 
Palatului) : Cu mască... fără mas
că, _  19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu4’ : Un tî- 
năr mult prea furios — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Raosodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17.30. Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19.30.

Teatrul .Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt. Pufușor șl Mus
tăcioară — 10. Aici zorile sint li
niștite — 16.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toriei) • Pisica de una singură 
— 10, (sala Academiei) : Răi șl 
nătărăi — 10.

22.10 Film serial : Kojak. Episodul ..Im
plicații neașteptate".

gricole au datoria să asigure o bună 
organizare a muncii, punind accen
tul pe folosirea la întreaga capaci
tate a tractoarelor și semănătorilor, 
pe dirijarea lor operativă la punc
tele de lucru, pe crearea tuturor 
condițiilor pentru accelerarea ritmu
lui lucrărilor. Maximă atenție tre
buie acordată respectării normelor 
agrotehnice, menținerii rezervelor 
de umiditate din sol.

Grăbirea însămînțării porumbului 
este acum obiectivul principal in a- 
gricultură. De aceea, pe primul plan 
al muncii politice și organizatorice 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, de comandamentele 
comunale și consiliile populare tre
buie să stea mobilizarea mecaniza
torilor, a specialiștilor, a tuturor oa
menilor muncii de la sate pentru a 
se lucra zi de zi, din zori și pină 
noaptea, chiar și în cursul zilei de 
miine, duminică, la pregătirea tere
nului, la semănat.

PE SCURT DE PE OGOARE
IALOMIȚA. Specialiștii din uni

tăți au controlat permanent tem
peratura solului, iar acolo unde 
s-a menținut, citeva zile la rind, 
peste 10 grade, a început semăna
tul porumbului. De ieri. 16 aprilie, 
in majoritatea întreprinderilor a- 
gricole de stat și cooperativelor 
agricole se lucrează cu toate for
țele. Suprafețe mai mari au fost 
insămințate în întreprinderile agri
cole de stat Ograda. Andrâșești. in 
cooperativele agricole din comu
nele Reviga, Gheorghe Doja, Mi
hai Viteazul. Vlad Țepcș, Smirna, 
Scinteia. Săveni, Iazu. De îndată 
ce timpul și terenul vor permite, 
se va atinge o viteză zilnică de 
circa 9 000 ha, lucrarea urmind să 
se termine in maximum două săp
tămâni; (Aurel David).

TULCEA. însămînțatul porum
bului a început și in unitățile a- 
gricole din județul Tulcea. Lucră
rile au fost declanșate în coopera
tivele agricole care au terenuri 
mai ușoare, .cum sint cele din raza 
consiliilor intercooperatiste Mah- 
mudia. Dăeni și Greci. Acum se 
seamănă porumbul in toate coope
rativele agricole. Ieri, 16 aprilie,

Excelenței Sale
Doamnei SIRIMAVO BANDARANAIKE

Primul ministru al Republicii Sri Lanka
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul zilei de naștere, 

cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în 
activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare stabilite între gu
vernele și țările noastre se vor întări necontenit, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MARTTI MIETTUNEN
Primul ministru al Republicii Finlanda

Profund mișcat de pierderile omenești, cauzate de explozia de la uzina 
Lapua. vă transmit sentimente de sinceră compasiune pentru familiile greu 
încercate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Plecarea delegației militare din R.A. Egipt
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala generalul Mohamed El Ga
masy. viceprim-ministru și ministrul 
de război și al producției militare 
al Republicii Arabe Egipt, care, în
soțit de o delegație militară, a efec
tuat o vizită oficială în țara noastră, 
la invitația ministrului apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele egiptean a fost salutat de 
generalul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, generalul- 
colonel Ion Coman, prim-adjunct a! 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, adjuncții mi-' 
nistrului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori.

Erau prezenți Hassan A. Daoud, 
ambasadorul R. A. Egipt, locotenent- 
colonelul Abdel-Latif Mabrouk, ata
șat militar, aero și naval. membri 
ai ambasadei. Au fost, de asemenea, 

Se insămințeozâ porumbul la cooperativa agricolâ de producție „Someșul"
din județul Satu-Mare Foto : M. Sarea

s-a atins o viteză de 5 000 ha. Con
comitent. se fac lucrări de pregă
tire a terenului pentru însămința- 
rea celor 5 000 ha cu soia. (Vasile 
Nicolae).

VASLUI. Timpul favorabil de 
după ploile căzute la începutul a- 
cestei săptămini a permis începe
rea insămințării porumbului, în
deosebi în unitățile agricole situa
te in partea de sud-eșt a județului 
Vaslui, cum sint cele care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Ri- 
șești. Huși. Bogdănești. Murgeni și 
Șuletea. Pe măsură ce temperatura 
din sol va crește, semănatul po
rumbului va fi declanșat in toate 
zonele județului, astfel Incit a- 
ceastă lucrare să se încheie în cel 
mult 10—12 zile. Pentru însămin- 
țarea celor 86 000 hectare cu po
rumb sint utilizate 540 semănători 
SPC-6, cu care se va atinge, în 
scurt timp, ritmul planificat de 
8 000 hectare pe zi. (Crăciun Lă- 
luci).

VRANCEA. In cursul zilei de 16 
aprilie a fost incorporată in sol 
sămînța de floarea-soarelui pe ulti
mele suprafețe din cele 8 000 ha 

de față atașați militari acreditați la 
București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, generalul Mo
hamed El Gamasy și generalul de 
armată Ion Ioniță au trecut in re
vistă garda de onoare, aliniată la 
aeroport.

★
La Ministerul Apărării Naționale 

au continuat vineri dimineața, in
tr-o atmosferă cordială, convorbirile 
între generalul de armată Ion Ioniță 
și generalul Mohamed El Gamasy.

Cu acest prilej, generalul de ar
mată Ion Ioniță a inminat genera
lului Mohamed El Gamasy ordinul 
..Tudor Vladimirescu" clasa I. care 
i-a fost conferit prin decret prezi
dențial.

La convorbiri și la ceremonia în- 
minării înaltei distincții au fost de 
față ambasadorul și atașatul militar 
al R. A. Egipt.

destinate acestei culturi. Cu aceas
ta s-a încheiat semănatul culturi
lor din epoca I in toate unitățile 
agricole din județ. Pentru porumb 
au fost pregătite aproape 8 000 ha, 
din cele 42 000 ha prevăzute a fi 
insămințate. In unele unități a în
ceput semănatul. (Dan Drăgu- 
lescu).

BUZĂU. După X au controlat zi 
de zi temperatura solului, specia
liștii din cooperativele agricole 
Glodeanu Sărat și Pitulicea au ho- 
tărit ca joi să fie reluat semănatul 
porumbului. Mecanizatorii care lu
crează cu cele 8 semănători, sub 
supravegherea inginerilor Gheorghe 
Radu și Vasile Pircălab, au însă
mințat joi și vineri 210 hectare. In 
cele două cooperative a fost însă- 
mințată 25 la sută din suprafața 
totală planificată. Și in unitățile 
care fac parte din consiliile inter
cooperatiste Mihăilești și Glodea- 
nu-Siliștea, aflate in vecinătate, 
însămințatul porumbului a intrat 
in ritm normal, realizindu-se, pină 
vineri, peste 40 la sută din totalul 
suprafețelor prevăzute. (Mihai 
Bâzu).

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosân, a adresat o 
telegramă de felicitare președintelui 
Comitetului permanent al reprezen
tanților poporului din Cambodgia 
Democrată. Nuon Chea, cu prilejul 
alegerii sale in această funcție.★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Consiliului Poporului din Republica 
Arabă Siriană. Mohammad Ali-El- 
Halabi, cu prilejul zilei naționale a 
acestei țări. ★

Vineri s-a Înapoiat in Capitală de
legația Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, președintele consiliului de 
conducere și rector al academiei, 
care a studiat activitatea organisme
lor din domeniul managementului, 
precum și a unor universități și insti
tuții de formare a cadrelor de con
ducere din Japonia și Iran.★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare viceprim-ministrului. mi
nistrul afacerilor externe al Cambod- 
giei Democrate, long Sary. cu ocazia 
zilei naționale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare lui Abdul Halim Khad- 
dam. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Arabe Siriene, 
cu prilejul zilei naționale a acestei 
țări. ★

Profesorul Herbert Giersch, direc
tor al Institutului de economie mon
dială din Kiel — R. F. Germania, a 
făcut vineri o expunere la Asociația 
de drept internațional și relații in
ternaționale cu tema „Comunitatea 
Economică Europeană și economia 
mondială". ★

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a Zilei naționale a Republicii 
Arabe Siriene. Asociația de prietenie 
româno-siriană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea au organizat în Capitală, vi
neri după-amiază, o manifestare cul
turală.

Au participat membri ai conduce- 
cii I.R.R.C.S., Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
ai Comitetului de conducere al Aso
ciației de prietenie româno-siriană, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de față Walid Al-Moua- 
lem, ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București, membri ai am
basadei.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Dumitru Gheorghișan, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al secto
rului 1 București, vicepreședintele 
Asociației de prietenie româno-siria
nă. ziaristul Crăciun Ionescu a îm
părtășit impresii de călătorie din 
Siria. în încheiere a fost prezentat 
un program de filme documentare 
siriene. ★

In zilele de 15 și 16 aprilie a avut 
loc in Capitală o consfătuire pe țară 
cu cadre de specialitate din stațiu
nile balneoclimaterice, organizată de 
Ministerul Turismului in colaborare 
cu Ministerul Sănătății. Consfătui
rea. găzduită de Centrul de formare 
și perfecționare a cadrelor din in
dustria hotelieră și turism, a reunit, 
alături de reprezentanți ai forurilor 
organizatoare, ai Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție și Ministerului Muncii, un mare 
număr de specialiști ai unor oficii de 
turism și inspecții sanitare județene.

(Agerpres)

IN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT:

• Tudor Olarii — „Critica și auto
critica — metodă de promovare a 
noului, de afirmare a personalității 
umane". • Gh. Tănăsescu — „Rolul 
statului in dezvoltarea agriculturii 
socialiste". • Teofil Bușecan — „Ero
ismul in muncă". • Iulian Văcărel — 
„Finanțele și cerințele dezvoltării 
agriculturii pe plan mondial". • Va
sile Tincu — ..Dreptul la fericire" 
(Familia și viața). • Romulus Neagu 
— „Securitatea europeană".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,

19 și 20 aprilie. In țară : Vreme în ge
neral instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale. îndeosebi 
sub l'ormă de aversă, mai frecvente in 
nordul țării și in zonele de deal și de 
munte. Vint moderat. Temperatura în 
scădere ușoară. începînd din nordul 
țârii. Minimele vor fi cuprinse intre 
2 și 12 grade, iar maximele între 12 și
20 de grade. Pe alocuri, dimineața șl 
seara, ceață slabă. In București : Vre
me ușor instabilă, cu cerul schimbă
tor, favorabil aversei de ploaie după- 
amiază. Vint slab pină la moderat. 
Temperatura în scădere ușoară.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A CAMBODGIEI DEMOCRATE

Excelenței Sale KHIEU SAMPHAN
Șeful statului Cambodgia Democrată, 

Președintele Prezidiului de Stat
Cu prilejul Zilei naționale a Cambodgiei Democrate am deosebita plăcere 

ca in numele poporului și guvernului român, al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, guvernului și eroicului popor khmer cele mai călduroase 
felicitări, precum și sincere urări de noi succese in opera de reconstrucție 
economică, de dezvoltare liberă și independentă a patriei dumneavoastră.

împărtășim marea bucurie a poporului cambodgian prieten de a săr
bători, in acest an, ziua națională in noile condiții create prin dobindirea 
istoricei victorii — din primăvara anului trecut — care a încununat lupta 
sa dîrză, plină de sacrificii, dusă împotriva forțelor reacționare, interven- 
ționiste, pentru eliberarea patriei.

în perioada scurtă care a trecut de la eliberare, poporul cambodgian 
a obținut remarcabile succese în recuperarea pierderilor materiale provo
cate de război și în redresarea economică a țării. Poporul român își ex
primă deplina satisfacție față de aceste rezultate și este convins că harni
cul popor khmer va repurta noi și importante victorii pe calea progresului, 
bunăstării și propășirii sale naționale.

Avem convingerea fermă că dezvoltarea, pe multiple planuri, a rela
țiilor de strinsă prietenie și colaborare dintre țările noastre slujește inte
resele . celor două popoare, întăririi unității forțelor antiimperialiste, cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Succese ale poporului khmer 

pe calea edificării Cambodgiei

libere și

Se împlinește, in această zi, un 
an de la eliberarea capitalei cam
bodgiene Pnom Penh, acțiune caro, 
practic, a desăvîrșit eliberarea în
tregii țări, incununind luptele grele 
desfășurate de forțele patriotice 
împotriva regimului trădător a! 
lui Lon Noi, aservit intereselor 
străine. Ca urmare a unei hotăriri 
a autorităților Cambodgiei Demo
crate. data de 17 aprilie este săr
bătorită. incepînd din acest an, ca 
zi națională a poporului khmer.

Cronica ultimilor ani a consem
nat la loc de cinste bătăliile desfă
șurate cu eroism de către forțele 
patriotice khmere împotriva ele
mentelor marionetă, care uzurpase
ră puterea în martie 1970. In pofida 
ajutorului masiv primit din afară, 
a creării unei puternice mașini de 
război înzestrate cu armament a- 
merican modern, clica lonnolistă 
nu' s-a putut salva de la pieire. 
întreaga desfășurare a luptei de »- 
liberare. victoriile repurtate de for
țele patriotice au demonstrat, ca o 
incontestabilă lecție a istoriei, că 
nu există forță in lume care să 
poată îngenunchea un popor, atunci 
cind acesta este hotărît să-și apere 
cu orice preț libertatea, dreptul de 
a fi stăpin pe destinele sale, cind 
se bucură de sprijinul și solidarita
tea largă a forțelor democratice și 
progresiste din lume. Adăugindu-se 
victoriei istorice a poporului viet
namez. succeselor forțelor patrio
tice laoțiene, marea izbindă a 
Cambodgiei luptătoare s-a înscris 
ca parte integrantă a eliberării în
tregii peninsule indochineze. de
asupra căreia flutură azi steagul 
libertății și neatirnării.

In prezent, Cambodgia — potrivit 
noii sale Constituții — este „un 
stat independent, unificat, pașnic, 
neutru, nealiniat, suveran și de
mocratic", pe meleagurile căruia 
se desfășoară o intensă activitate 
de reconstrucție, de normalizare a 
vieții economice. La această bătă
lie pașnică participă întreaga popu
lație. care muncește cu însuflețire 
pentru obținerea de recolte boga
te. extinderea sistemului de irig?- 
ții la repunerea în funcțiune și 
mărirea producției fabricilor și u- 
zinelor afectate de război, cele mai 
multe dintre acestea lucrind din 
plin, încă de la sfirșitul anului 
trecut.

Sint succese pe care poporul 
nostru, prieten apropiat al poporu-

Adunarea festivă de la Pnom Penii
Cuvîntarea președintelui Khieu Samphan

PNOM PENH 16 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor consacrate îm
plinirii unui an de la eliberarea 
capitalei tării și a întregii Cambod
gii de sub dominația fostului regim 
reacționar, la Pnom Penh a avut loc 
o adunare festivă la care au parti
cipat peste 10 000 persoane.

Luind cuvîntul. Khieu Samphan, 
președintele Prezidiului de Stat 
al Cambodgiei Democrate, a sub
liniat semnificația acestei prime 
aniversări, aducind un vibrant o- 
magiu celor ce și-au jertfit viata 
în lupta impotriva agresiunii impe
rialiste și reacțiunii interne. în

prospere

lui khmer, le salută cu sinceră 
bucurie. Așa cum este știut, po
porul român, militant ferm pentru 
idealurile libertății și demnității 
naționale, pentru respectarea drep
tului fiecărei națiuni de a-și hotărî 
singură soarta, s-a situat, de la 
început, alături de cauza dreaptă 
a poporului cambodgian, acordin- 
du-i tot sprijinul — moral, politic 
și material — in lupta sa împotri
va reacțiunii interne și a interven
ției imperialiste din afară. între 
poporul român și poporul cambod
gian s-au țesut multiple și trainice 
relații, marcate prin numeroase 
contacte. România socialistă s-a 
pronunțat cu hotărire pentru înce
tarea agresiunii imperialiste, pentru 
ca poporul cambodgian, ca și cele
lalte popoare din Indochina, să-și 
afirme dreptul imprescriptibil de 
a-și hotărî de sine stătător viitorul, 
fără nici un amestec din afară, în 
concordanță cu voința și intere
sele lor fundamentale. Totodată. 
România a fost una din primele 
țări care, din primul moment, a în
treținut relații consecvente cu 
reprezentanții legitimi ai poporului 
khmer, a recunoscut, de la bun 
început, guvernul unității națio
nale ca singurul exponent auten
tic și legal al intereselor suverane 
ale Cambodgiei.

Cu aceeași caldă simpatie urmă
rește astăzi poporul nostru munca 
desfășurată pe ogoare și șantiere 
de harnicul popor cambodgian, 

. care, redevenit stăpin in propria 
lui țară, își mobilizează energiile 
ci'eatoarb. resursele materiale și 
umane spre dezvoltarea economică 
și socială independentă, spre edifi
carea unei Cambodgii libere și 
prospere. Sentimentele de prietenie 
și solidaritate care unesc popoarele 
român și khmer, interesele comune 
in lupta pentru lichidarea vechii 
politici imperialiste de forță și 
dominație, pentru edificarea unor 
relații internaționale noi, de echi
tate și egalitate, pentru accelera
rea dezvoltării economice a statelor 
rămase in urmă, constituie tot 
atîtea premise ale convingerii că 
relațiile româno-cambodgiene se 
vor dezvolta, în continuare, pe o 
linie ascendentă, in interesul am
belor țări și popoare, al cauzei 
genera'e a păcii, progresului și În
țelegerii internaționale.

t. RODESCU

continuare, el a arătat că în pre
zent pe teritoriul Cambodgiei nu 
există forțe imperialiste, neocolonia- 
liste sau capitaliste, iar asuprirea 
forțelor reacționare a fost lichidată.

Cambodgia nouă — a spus Khieu 
Samphan — trebuie să întrețină 
relații de prietenie cu toate ță
rile de pe cele cinci continente 
pe baza resDectului reciproc, pro- 
movînd o politică fondată pe prin
cipiile respectării suveranității, in
dependenței și păcii, a neutralită
ții, nealinierii și integrității terito
riale.

cinema
Ferma suspiciunilor t FESTI

VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
• Țara Iul Tupac Amaru j FES
TIVAL — 18,15 : 20,15.
• Icar t VICTORIA — 9.30 ; 11.30 ;
13,30 : 16 : 18 ; 20.
• Arbore fără rădăcini : CEN
TRAL — 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 Î
18 ; 20.
• Operațiunea „Monstrul44 : SCA
LA — 9.30 ; 12,30 : 15,30 : 18 ; 20.30. 
CAPITOL — 11,30 : 13.45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cursa grea : PATRIA — 9 J
11.30 ; 14 : 16,30 : 19 ; 21.15.
> Păsări de pradă : LUCEAFĂ
RUL — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 î
20.30, FAVORIT — 11.30 : 13,45 ;
16 : 18.15 ; 20.30, BUCUREȘTI —
8.45 : 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ;
19 ; 21.
• Zile fierbinți : TIMPURI NOI
— 9 : 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 18 : 20.15.
• Cei trei mușchetari : LUMINA
— 9 ; 11.15 ; 13,30 : 15.45 : 18 : 20,15, 
FLACARA — 15,30 : 18 ; 20.

Program de desene animate t 
DOTNA — 9.30 : 11,15.
• Oliver : DOINA — 13 : 16 : 19.
• Frați de cruce : FEROVIAR — 
9 : 11.15 : 13,30 : 16 : 18.15 : 20.30, 
MELODIA — 9 : 11.15 ; 13.30 : 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 : 20.30.
• Darling Lili : EXCELSIOR — 9 ;
12.30 ; 16 : 19.30. AURORA — 9 ;
11.45 ; 14.30 : 17.15 ; 20. FLAMURA
— 9 : 12 ; 16 ; 19.
• Prin cenușa imperiului : BU-
ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 J
18.15 ; 20.15.
• Școala tinerilor căsătoriți : CA
SA FILMULUI — 10 : 12 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20.
tr Gara termini — 14,15. Floarea 
otrăvită — 16,15. Lungul drum 
apre casă — 18,30, Candidatul —

20.30 : CINEMATECA (Sala U- 
nion).
• Acolo unde primăvara vine
tirziu : GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15.45 : 18 : 20.15.
4 Vînătorul din taiga î LIRA —
15.30 : 19.

Zorro : GIULEȘTI — 10 : 16 ;
19.15, FLOREASCA — 14 : 16,45 î
19.30.
• Hotel „Pacific44 : DRUMUL SĂ
RII — 15.30 : 18 : 20.15.
• Inspectorul Brannigan : DACIA
— 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15.

Trei scrisori secrete : UNIREA
— 15.45 : 18 : 20.
• Comoara rechinilor : BUCEGI
— 16 : 18 : 20.
• întoarcerea lui Magellan : FE
RENTARI — 15.30 ; 18 : 20,15.

Casa de la miezul nopții : CO- 
TROCENI — 10 ; 12.30 ; 15 : 17.30 : 
20.
• Tom șl Jerry : VOLGA — 9 :
10.45 : 12.30 : 14.15 : 16,15 : 18.15 : 20.
• Călărețul fără cap : PACEA — 
16 ; 18 ; 20.
e- Mr. Majestyk : TOMIS — 9 ;
11.15 ; 13.30 : 15.45 : 18 : 20.15. MIO
RIȚA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 : 18 ;
20,15.
• Singurătatea florilor 1 CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Mușchetarul român : VIITO
RUL — 15.30 : 18 ; 20.
Ar Comedie fantastică : MOȘILOR
— 15.30 : 18 : 20.
• Un cîntec pe Broadway : COS
MOS — 15.30 : 19.
• Patima : POPULAR — 15.30 ; 
18 : 20.15.
• Cercul magic : MUNCA —
15.45 ; 18 : 20.
• Cerul e cu noi : ARTA — 15.30 ;
17.45 : 20.
• Un țăran pe bicicletă : VITAN
— 15.30: 18: 20.
• Respirație liberă : RAHOVA — 
16 ; 18 : 20.
• Magnolia înflorește din nou t 
PROGRESUL — 15,30 ; 17.30 : 19,30.

teatre • SPORT O SPORT O SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

Gimnastică

a Campionatelor 
internaționale 
ale României

în Sala sporturilor din Bacău. îm
podobită sărbătorește, a început ieri 
cea de-a XlX-a ediție a Campiona
telor internaționale de gimnastică ale 
României, competiție de prestigiu și 
de tradiție, dotată cu cupa ..Gheor
ghe Moceanu" întrecerile reunesc 
gimnaste și gimnast! din 8 țări : Bel
gia. Bulgaria. Canada. Ungaria. Po
lonia. R. F. Germania. U.R.S.S. și 
România.

Federația noastră de specialitate 
aliniază gimnaști și gimnaste care 
se pregătesc pentru apropiatul exa
men de la Montreal. în absența Na- 
diei Comăneci și Teodorei Ungurea- 
nu (care au un program special de 
pregătire pentru Jocurile Olimpice), 
capul de afiș al internaționalelor din 
acest an este fără îndoială campio
nul mondial și european Dan Grecu. 
căruia i s-au alăturat Nicolae Opres- 
cu. Mihai Borș. Ștefan Gali. Sorin 
Cepoiu ș.a. Din lotul feminin al țării 
noastre fac parte multipla campioa
nă a țării Anca Grigoraș. Marilena 
Neacșu și Paula loan.

După prima zi a campionatelor, 
cind au fost programate exercițiile 
impuse, la feminin pe primul loc se 
află Anca Grigoraș cu 38.50 p„ iar la 
masculin Dan Grecu cu 55.90 p. As
tăzi se vor desfășura exercițiile liber 
alese. (Gheorghe Baltă).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMA TENIS

în orașul polonez Poznan au în
ceput ieri întrecerile celei de-a 28-a 
ediții a Campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret. Competiția a 
debutat cu preliminariile probei in
dividuale masculine de floretă. Re
prezentantul României. Ernest Mă- 
tușan, s-a clasat pe primul loc in 
grupa I cu 4 victorii. In grupa a Il-a 
Eugen Roșu a ocupat locul 3 cu 2 
victorii, fiind eliminat. Nu s-a ca
lificat in continuare nici Sorin Roca.

RUGBI
Vineri la Grauhet in semifinalele 

campionatului european de rugbi pen
tru juniori („Cupa F.I.R.A.") echipa 
Franței a învins cu scorul de 35—7 
selecționata Italiei. Rugbiștii francezi 
s-au calificat in finală, urmind să în- 
tîlneascâ echipa învingătoare din 
partida România-Spania.

HOCHEI
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Joi 

seara, la Katowice, reprezentati
va U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 8—2 (3—1, 3—1, 2—0) formația 
R.F. Germania. Golurile învingători
lor au fost înscrise de Kapustin (2), 
Iakușev (2). Vasiliev (2). Harlamov și 
Liapkin, iar punctele echipei vest- 
germane au fost realizate de Philipp 
ți Hinterstocker.

Competiția internațională de tenis 
pentru „Trofeul Avis" a programat 
la Honolulu (Hawaii) partida dln’re 
Ilie Năstase și australianul John 
Alexander. La capătul unui meci 
spectaculos. Ilie Năstase a obținut 
victoria, in trei seturi, cu 6—3, 6—4, 
7—6.

în următoarea partidă, Ilie Năstase 
11 va întîlni duminică pe campionul 
australian Rod Laver.

Perioadele de interdicție 
a pescuitului

în vederea înfăptuirii prevederi
lor legale cu privire la pescuit și 
piscicultura, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare a stabilit, 
pentru anul 1976, perioadele de in
terdicție a pescuitului in apele tă
rii. Astfel, în apele colinare, în cele 
de șes și în Dunăre (in zona care 
nu constituie ape de graniță) pes- 
cuitui este interzis de la 19 aprilie 
la 17 iunie, inclusiv. Pentru apele 
de graniță — ale Dunării. Tisei și 
Prutului — această perioadă este 
cuprinsă între 25 aprilie și 24 mai, 
inclusiv.

(Agerpres)

Pronoexpres - 
„Box-expres“

Subliniind importanța și sem
nificația unor evenimente spor
tive interne, A. S. Loto-Prono- 
sport a folosit curent practica 
de a împrumuta denumirea 
competiției sau a unei ramuri 
sportive pentru a o acorda unor 
acțiuni de amploare in cadrul 
sistemelor de joc pe care le or
ganizează. Și pe această cale se 
afirmă legătura strinsă care «-a 
statornicit între Administrația 
de stat Loto-Pronosport și miș
carea sportivă.

Omagiind două dintre cele 
mai semnificative momente ale 
boxului românesc : semicente
narul F.R.B. și tradiționala 
competiție internațională „Cen
tura de aur", care se va desfă
șura la București incepind din 
19 aprilie, tragerea specială 
PRONOEXPRES din 18 aprilie 
a fost denumită sugestiv „BOX- 
EXPRES".

Bogata și variata gamă a clș- 
tigurilor de lg această tragere 
cuprinde : autoturisme — Dacia 
1 300 și Skoda S. 100 ; excursii 
In U.R.S.S., R.D.G., Paris și 
Grecia, la alegere : ciștiguri 
fixe și variabile in bani.

Pentru atribuirea ciștigurilor 
vor fi efectuate 5 extrageri, In 
3 faze, cu un total de 31 de nu
mere extrase. Ciștigurile vor tl 
atribuite pe 24- de categorii.
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roma „o alianța mare si stabila a tuturor 
TORTELOR POPULARE - SINGURA SOLUȚIE DURABILA 

A CRIZEI ITALIENE"
Reacțiile partidelor de stingă la deciziile conducerii P.D.C.

ROMA 16 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Reuniunea Direcțiu
nii Partidului Democrat-Creștin Ita
lian s-a încheiat, joi după-amiază, 
prin adoptarea unui document care 
reia, în cea mai mare parte, propu
nerile făcute de Partidul Republican 
in „Planul La Malfa", după numele 
liderului acestei formațiuni politice, 
celorlalte partide reprezentate în par
lament, cu excepția partidului de 
dreapta M.S.I., de a se elabora un 
program de măsuri de urgență, în 
special economice, menite să evite 
organizarea de alegeri generale anti
cipate.

După cum este știut, „Planul La 
Malta" a fost abandonat de inșiși 
liderii Partidului Republican, în urmă 
cu aproape două săptămîni, ca ur
mare a deteriorării continue a situa
ției politice și sociale a Italiei.

într-un comunicat al Direcțiunii 
Partidului Socialist se afirmă că ..po
ziția adoptată de democrația-crești- 
nă, făcînd imposibilă realizarea unui 
acord, nu este în esență decît o re
afirmare a refuzului inițial". In fața 
acestei situații, Direcțiunea P.S.I. — 
se arată în comunicat — adresează 
un apel tuturor forțelor democratice 
pentru ca, de comun acord, să pre
zinte președintelui republicii propu
nerea privind încheierea anticipată a 
actualei legislaturi imediat după a- 
probarea noii legi electorale și a mă
surilor economice și financiare ur
gente, în așa fel încît alegerile să 
se poată desfășura la jumătatea lunii 
iunie.

Secretariatul și Direcțiunea Parti
dului Comunist Italian, reunite vi
neri la Roma, au examinat ultimele 
evoluții ale situației politice, precum 
și luările de poziție ale direcțiuni
lor P.D.C. și P.S.I. într-un comu
nicat, dat publicității la încheierea 
reuniunii, se arată că evenimentele 
din ultimele zile demonstrează vala
bilitatea si urgența propunerii avan

sate de comuniști la 7 aprilie pen
tru un acord de sfîrșit de legisla
tură între toate forțele democratice 
din cadrul majorității și al opozi
ției. Refuzul grăbit al democrației- 
creștine la această propunere, ca și 
alte acțiuni politice ale P.D.C., ca 
și ale actualului guvern — se ara
tă în comunicat — au determinat o 
serioasă înăsprire a raporturilor po
litice, ceea ce a afectat însăși po
sibilitatea evitării alegerilor politice 
anticipate.

Rezoluția adoptată de Direcțiunea 
P.D.C., precizează documentul, în a- 
fara faptului că este tardivă, apare 
reticentă și ambiguă. Aceasta lasă 
să se înțeleagă, se spune în docu
ment, că, mai ales după alegerea lui 
Amintore Fanfani ca președinte al 
Consiliului Național al P.D.C., și din 
motive de tactică și propagandă e- 
lectorală, democrația-creștină nu do
rește cu adevărat să ajungă la un 
acord cu celelalte partide democra
tice.

Cu toate acestea — se arată în 
comunicat — P.C.I., consecvent li
niei sale de responsabilitate națio
nală și democratică, urmată în mod 
ferm, rămine încă dispus să exami
neze toate posibilitățile care au ră
mas pentru înțelegerea intre forțele 
din arcul constituțional.

Intr-o cuvintare rostită la Roma, 
cu prilejul unei adunări populare, 
secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer. preciza că, dacă se va 
ajunge la alegeri generale anticipate, 
comuniștii vor cere poporului „să se 
orienteze și mai clar spre stingă, să 
contribuie la întărirea poziției P.C.I., 
convinși că aceasta va servi și la 
modificarea politicii democrației- 
creștine către o alianță mare și sta
bilă cu alte forțe populare, care 
constituie unica și adevărata solu
ție durabilă și democratică a crizei 
italiene".

Convorbiri economice 
româno-japoneze

TOKIO 16. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Toshio Komolo, 
ministrul comerțului internațional și 
al industriei al Japoniei, l-a primit, 
vineri, pe Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, aflat in vizită la Tokio. 
Cu acest prilej au fost discutare 
perspectivele extinderii schimburi
lor comerciale și cooperării eco
nomice intre cele două țări și s-au 
stabilit măsuri în această direcție, în 
spiritul celor convenite cu ocazia vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Japonia. La intilnire a participat 
ambasadorul României Ia Tokio, 
Nicolae Finanțu.

In cursul vizitei la Tokio, au avut 
loc, de asemenea, intilniri de lucru 
cu Satoshi Sumida, președintele 
Băncii de export-import a Japoniei, 
Toshio Doko, președintele Federației 
organizațiilor economice din Ja- 
ponia-Keidanren, precum și cu 
conducerile unor companii japo
neze.

încheierea lucrărilor Congresului 
al XV-lea al P. C. din Cehoslovacia

Tovarășul Gustav Husak reales secretar general 
al Comitetului Central

Evoluția situației din Liban» •
• Noi ciocniri violente la Beirut • Dezacordul între grupă

rile politice persistă • Convorbiri siriano-palestinene
BEIRUT 16 (Agerpres). — La Bei

rut au continuat să aibă loc vineri 
lupte violente, care s-au soldat cu 81 
morți și 141 răniți. In cursul acestor 
ciocniri, a fost utilizat armament 
greu. O oarecare reducere a schimbu
rilor de focuri s-a semnalat totuși 
vineri după-amiază.

între timp, consultările în legătură 
cu demisia președintelui Suleiman 
Frangieh și alegerea unui nou șef al 
statului se prelungesc, reflectînd de 
fapt dezacordul dintre grupările po
litice rivale în legătură cu problema 
succesiunii la funcția supremă în stat.

★
în urma convorbirilor purtate la 

Damasc de președintele Siriei. Hafez 
El Assad, și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli

berarea Palestinei, Yasser Arafat, vi
neri a fost dat publicității un comu
nicat în care cele două părți se pro
nunță împotriva internaționalizării 
conflictului sau introducerii de forțe 
străine in Liban, a divizării sub orice 
formă a acestei țări și a oricărei ac
țiuni care ar putea afecta unitatea 
teritoriului și poporului libanez. în 
aceeași zi, Yasser Arafat a revenit la 
Beirut.

Trimisul special american Dean 
Brown și-a continuat vineri misiunea 
de informare în Liban, prin consul
tări cu diverse personalități politice, 
iar Georges Gorse, trimis special al 
președintelui Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și-a încheiat, în aceeași zi, 
o misiune similară, părăsind Beirutul 
pentru a se întoarce la Paris.

Acțiune comună»

a comuniștilor din Belgia, 
Luxemburg și Franța

PARIS 16 (Agerpres). — Reprezen
tanții partidelor comuniste din Bel
gia și Luxemburg, precum și ai fe
derațiilor din Lorena ale Partidului 
Comunist Francez, reuniți Ia Metz, 
au anunțat că vor organiza, în co
mun, la 26 aprilie, o manifestație la 
sediul Parlamentului vest-european 
de la Luxemburg.

în cursul unei conferințe de presă, 
participanții la întîlnire au subliniat 
că este prima manifestare organizată 
în comun de comuniștii din cele trei 
țări. Vom continua să acționăm îm
preună, a spus, cu acest prilej, Mar
cel Levaux, deputat comunist in Par
lamentul belgian, pentru a susține 
revendicările muncitorilor și pentru 
a exprima voința de a apăra eco
nomiile noastre naționale. „Indepen
dența națională, a spus deputatul co
munist, nu reprezintă un supliment 
sentimental, ci o cerință pentru 
muncitori".

Pe de altă parte. în cursul confe
rinței de presă reprezentanții comu
niștilor francezi au arătat că mani
festația se va desfășura în semn de 
protest față de intențiile de schim
bare a unor structuri ale industriilor 
siderurgice naționale, care au drept 
scop să creeze un cartel internațio
nal. dominat de firmele vest-ger- 
mane.

PRAGA 16 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Vineri s-au în
cheiat la Praga lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia. La lucrări a participat și 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

In ședința de încheiere a fost a- 
nunțată componența organelor cen
trale conducătoare ale partidului.

Tovarășul Gustav Husak a fost re
ales in funcția de secretar general 
al C.C. al P.C.C.

In Prezidiul C.C. al P.C.C. ău fost 
aleși : Vasil Bilak, Peter Colotka, 
Karel Hoffmann, Vaclav Hula, Gus
tav Husak, Alois Indra. Antonin Ka- 
pek, Josef Kempny. Josef Korcak, Jp- 
zef Lenart, Lubomir Strougal. iar ca 
membri supleanți — Jan Baryl și 
Miloslav Hruskovic.

Ca secretari ai C.C. al P.C.C. au 
fost aleși : Vasil Bilak, Josef Kempny, 
Jan Baryl, Jan Fojtik, Josef Havlin. 
Din Secretariatul C.C. al P.C.C. fac

parte ca membri secretarii C.C.. pre
cum și Marie Kabrhelova. Cestmir 
Lovetinsky, Jindrich Polednik, Ol- 
drich Svestka.

Comitetul Central al P.C.C. are 
121 de membri și 52 membri su- 
pleanți.

Delegații au aprobat în unanimi
tate documentele supuse dezbaterii 
congresului : Raportul cu privire la 
activitatea partidului și dezvoltarea 
societății după cel de-al XIV-lea 
congres și sarcinile de viitor ale 
partidului ; Raportul Comisiei cen
trale de revizie și control ; Directi
vele privind dezvoltarea economică 
și socială a R.S.C. în anii 1976—1980. 
Congresul a aprobat, de asemenea, 
o chemare la solidaritate cu lupta 
împotriva imperialismului, fascismu
lui și reacțiunii.

Gustav Husak a rostit, în încheie
rea lucrărilor congresului, o cuvin
tare.

La amiază, C.C. al P.C.C. a oferit 
o recepție în cinstea oaspeților și 
delegaților la cel de-al XV-lea Con
gres al P.C. din Cehoslovacia.

PE AGENDA SESIUNII ECOSOC:

Preocupări ale O. N. U. în domeniul 
social-umanitar

NAȚIUNILE UNITE 16 — Cores
pondentul nostru transmite : După 
rezolvarea chestiunilor de ordin pro
cedural și organizatoric, lucrările 
celei de-a 60-a sesiuni de primăvară 
a Consiliului Economic și Social 
(ECOSOC), deschise, recent, la se
diul central al Națiunilor Unite din 
New York, au intrat in etapa dezba
terilor de fond.

Agenda sesiunii înscrie în acest an, 
în special, probleme din sfera preo
cupărilor Națiunilor Unite in dome
niul social-umanitar.

Conferința pentru anul internațio
nal al femeii, desfășurată in iunie, 
anul trecut, în capitala Mexicului, a 
decis, între altele, crearea sub aus
piciile Națiunilor Unite, a unui In
stitut internațional de cercetare și 
formare pentru progresul femeii. La 
actuala sa sesiune, Consiliul Econo
mic și Social va examina un raport 
cuprinzind propunerile secretarului 
general al O.N.U. în legătură cu acest

institut, a cărui creare este ’de na
tură să contribuie la inițierea și rea
lizarea unor acțiuni în vederea pro
movării participării femeilor la dez
voltarea economică și la viața social- 
politică a statelor membre.

Prin rezoluția 3057 adoptată la cea 
de-a 28-a sesiune. Adunarea Gene
rală a O.N.U. a proclamat perioada 
anilor 1974—1983 ca deceniu de ac
țiune pentru combaterea rasismului 
și discriminării rasiale, consiliului, 
revenindu-i responsabilitatea coor
donării programelor și acțiunilor în 
curs de desfășurare in cadrul aces
tui deceniu consacrat luptei popoa
relor pentru eradicarea rasismului 
— fenomen incompatibil cu realită
țile și spiritul epocii contemporane. 
La actuala sesiune, ECOSOC va exa
mina o serie de chestiuni legate de 
organizare’a, în cursul anului viitor, 
a unei Conferințe mondiale a O.N.U. 
pentru combaterea rasismului și dis
criminării rasiale.

agențiile de presă transmit:

„Primăvara îngrijorărilor 
studențești"

„Universitatea fran
ceză este o enormă 
mașină acționată de 
sute de mii de func
ționari, alimentată de 
peste 800 000 de stu
dent! și care fabrică, 
pe bandă rulantă, șo
meri (...). Universita
tea este ca un tren în
cărcat, lansat cu 150 
km pe oră, pe o linie 
care nu duce nicăieri". 
Prin asemenea for
mule plastice, revista 
„LE POINT" încearcă 
să explice mișcările 
revendicative care răs
colesc, în ultima vre
me, viata universita
ră din Franța. Reu
niuni și manifestații de 
stradă au avut loc 
săptămtna trecută la 
Paris și in numeroase 
alte centre universi
tare, iar luni, 12 apri
lie, o serie de organi
zații și sindicate stu
dențești au lansat un 
apel la grevă genera
lă și au hotărlt să or
ganizeze o zi de ac
țiune națională.

Aceste acțiuni, de n 
amploare ce amin
tește de începuturile 
puternicelor demon
strata studențești din 
mai 1968, ilustrează 
combativitatea și ho- 
tărirea de luptă a stu
denților, deși sintem 
doar la citeva săptă- 
mini înaintea sesiu
nii de examene de 
sfîrșit de an. Panouri
le și banderolele cu 
care au demonstrat in 
ultimele zile studenta 
francezi pe străzile 
Parisului ti altor ora

șe exprimau princi
palele lor preocupări 
și revendicări : „Di
plomele noastre nu 
sint decît niște pașa
poarte pentru șomaj".

Intr-adevăr, după 
datele apărute in pre
să. Franța numără azi 
peste un milion de șo
meri, din care 100 000 
sint absolvenți uni
versitari cu diplomă. 
Un studiu întocmit re
cent a stabilit că după 
cinci ani, 50 la sută 
din tinerii absolvenți 
ai anului 1970 și-au 
ratat intrarea in via
ta activă fie din cau
ză că n-au găsit de lu
cru, fie pentru că au 
încercat mai multi 
ani la rind să găseas
că o muncă pe măsu
ra pregătirii lor. A- 
ceastă situație s-a a- 
gravat în ultimii ani, 
mai ales după declan
șarea crizei economi
ce, care a generat, 
printre alte consecin
țe, creșterea masivă a 
numărului de șomeri 
de toate categoriile. 
Revista amintită _ ci
tează cazul unui tinăr 
doctor in electronica 
solidelor și a particu
lelor. „La vîrsta de 27 
de ani, acest specialist 
are o pregătire care 
îl face apt pentru a 
ocupa o funcție de 
răspundere în aseme
nea domenii cum ar fi 
industria echipamente
lor radar, telefonia, e- 
lectronica medicală. 
Dar. de un an este șo
mer". Un alt exem
plu : Ministerul Edu

cației Naționale nu 
poate oferi decit un 
singur post la opt 
candidați cu diplomă 
de profesor.

Profunde îngrijorări 
provoacă in rindurile 
studenților reforma ce
lui de-al doilea ciclu 
universitar, menită să 
reducă substantial nu
mărul studenților și 
să confere patronatu
lui controlul asupra 
unor universități teh
nice. După cum arată 
ziarul „L’Humanite", 
selecția în invățămint 
se întemeiază pe cri
terii economico-socia- 
le. In acest sens, se 
arată că doar 10 la 
sută din studenți sînt 
proveniți din familii 
de muncitori. Pe, par
cursul anilor de stu
dii, aceleași criterii 
acționează fără milă. 
Astfel, circa 80 la sută 
din tinerii înscriși in 
facultăți își întrerup 

.studiile, mai devreme 
sau mai tîrziu. înain
te de a obține diploma 
de absolvire.

Situația existentă și 
perspectivele întune
cate ale tinerei gene
rații formează contex
tul amplelor manifes
tații studențești din 
ultimele săptămini, 
fapt care îi determină 
pe comentatorii ziare
lor să denumească 
acest anotimp „primă
vara îngrijorărilor stu
dențești".

Paul 
DIACONESCU

Paris

în R. D. Germană 3 avut 100 
ședința a 31-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru geologie. Co
misia a adoptat modul de elaborare 
a materialelor și propunerilor la 
proiectul special de colaborare, pe 
termen lung pentru asigurarea nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R-, 
în principalele feluri de energie, 
combustibil și materii prime și a 
examinat alte probleme ale colabo
rării economice și tehnico-științifice 
multilaterale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul geologiei, in 
legătură cu care a adoptat recoman
dări corespunzătoare.

Comunicatul dat publicității 
la Sofia la incheierea convorbirilor 
dintre ministrul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, 
și Jean Sauvagnargues, ministrul de 
externe al Franței, evidențiază do
rința ambelor țări de a continua 
eforturile pentru aplicarea în prac
tică a tuturor prevederilor: Actului 
final al Conferinței general-europe- 
ne pentru securitate și cooperare în 
Europa. Cei doi miniștri au subli
niat, totodată, importanța consolidă
rii procesului destinderii pe conti
nentul european și in întreaga lume.

Comitetul special al ex- 
perților guvernamentali ai 
UNESCO a adoptat cu o majoritate 
de voturi un proiect de recomandare 
privind „liberul acces democratic al 
maselor populare la cultură și par
ticiparea lor activă la viața culturală 
a societății". Proiectul urmează să 
fie prezentat viitoarei conferințe ge
nerale a UNESCO, care se va des
fășura în luna octombrie la Nairobi.

La Buenos Hires a £ost con* 
stituită Comisia de consilieri legisla
tivi. Ea are drept principal obiectiv 
„exprimarea gindirii comune a for
țelor armate asupra proiectelor de 
lege de maximă importanță pentru 
destinele țării", conformitatea lor cu

constituția. Din noul organism fac 
parte nouă ofițeri superiori, cite trei 
din fiecare sector al forțelor armate 
argentinene — trupele de uscat, ma
rina și aviația. Comisia de consilieri 
legislativi este condusă de contra
amiralul Alberto Venek.

In prezenta unor cunoscuți oa
meni de artă și cultură din Gre
cia. la Atena a avut loc o seară 
a poeziei romanești, organizată 
cu prilejul prezenței in capitala 
elenă a artiștilor teatrului „Con
stantin Noțtara“. Scriitorul Kos- 
tas Assimakopoulos a vorbit 
despre poezia populară și cultă 
in Romania. despre legăturile 
culturale seculare dintre po
poarele român și elen. $i-au dat 
concursul, recitind din poezia 
clasică și modernă română, un 
grup de artiști ai teatrului „Con
stantin Nottara". Au recitat, de 
asemenea, din poeți, români, 
traduși in greacă, artiști eleni.

în Irlanda de Nord,tn c°- 
mitatul Armagh, un membru al ari
pii provizorii a Armatei Republi
cane Irlandeze a atacat o patrulă a 
forțelor militare britanice. Atentato- 
,rul a fost ucis, iar un militar brita
nic — rănit. La Belfast s-a înregis
trat un atac terorist impotriva unei 
stații de benzină. In ciuda exploziei 
puternice. rezervoarele de benzină 
nu au luat foc și nu au fost înre
gistrate victime.

Un proiect de lege al Mi- 
nisterului Locuințelor și Urbanizării 
prin care este lansat un program 
special pentru repararea locuințelor 
vechi, urbane și rurale, program 
căruia îi va fi alocat un fond în va
loare de un miliard escudos, a fost 
aprobat de guvernul portughez.

Recunoașteri. Guvernele In
doneziei, Malayeziei și statului Sin

gapore au anunțat recunoașterea Gu
vernului Republicii Populare Ango
la. condus de Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei.

Congresul Uniunii Ge
nerale a Muncitorilor din 
Spania, ^uînd cuvîntul in cadrul 
lucrărilor, președintele Comitetului 
Executiv al acestei uniuni sindicale, 
Nicolas Redondo Urbieta, a lansat un 
apel la unitatea mișcării sindicale 
spaniole și s-a pronunțat, de aseme
nea. pentru restabilirea drepturilor 
sindicale în țară. El a arătat că au
torizarea de către guvern a ținerii 
congresului U.G.T. nu reprezintă 
„nici o concesie și nici un compro
mis" cu regimul. Secretarul Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol. Fe
lipe Gonzales, care participă la lu
crări in calitate de invitat, a afir
mat că poporul cere schimbări demo
cratice.

A încetat din viață,Ia Ciu- 
dad de Mexico. Jose Revueltas. unul 
din cei mai notabili scriitori mexi
cani contemporani. Romancier, pro
fesor, filozof, scenarist, Jose Revu
eltas se trage dintr-o familie de 
mineri. In întreaga sa viață el a 
desfășurat o susținută activitate pe 
tărim social, pledind pentru dreptu
rile maselor largi populare. Pentru 
unele idei ale sale, scriitorul a fost 
arestat in repetate rînduri. petre- 
cindu-și aproape jumătate din viață 
in închisoare.

Accident. ° Platformă petro
lieră americană s-a scufundat în 
Golful Mexic în cursul unei furtuni 
puternice. Echipajul platformei, for
mat din 36 de persoane, s-a refugiat, 
cu puțin timp înainte de producerea 
accidentului, in două capsule de sal
vare. Prima capsulă a fost recupera
tă, în timp ce cea de-a doua s-a răs
turnat ca urmare a mării deosebit de 
agitate. 12 persoane și-au pierdut 
viața.

Demonstrație ia Tokio împotriva creșterii continue a costului vieții

• IN CĂUTAREA UN
DELOR GRAVITAȚIO
NALE Printre prioritățile 
activității Institutului de fizică 
și astrofizică Max Planck din 
Miinchen figurează crearea 
unei instalații destinate să con
firme sau să infirme existența 
presupuselor unde gravitațio
nale din spațiul cosmic. înzes
trată cu un generator de fasci
cule laser și cu o antenă spe
cială — de circa un kilometru 
lungime și de o sensibilitate 
deosebită — instalația este me
nită să permită înregistrarea 
oscilațiilor infinitezimale, presu
puse a fi provocate de un
dele gravitaționale. Totodată, in
stalația va fi capabilă să efec
tueze măsurători pînă la dis
tanțe de 10 milioane de ani lu
mină (respectiv de mii de ori 
distanța Pămînt — centrul Căii 
Lactee) ; de asemenea, va pu
tea capta acele oscilații — im
perceptibile încă seismografe
lor actuale — generate de con
tracțiile și extensiunile globului 
terestru, înlesnind astfel efec
tuarea de previziuni asupra 
seismelor.

• A GREȘIT CU ADE
VĂRAT CRISTOFOR CO- 
LUMB? Se știe că indigenii

30 DE ANț DE LA PROCLAMAREA 
INDEPENDENTEI SIRIEI

Excelenței Sale 
Domnului HAFEZ EE ASSAD

Președintele Republicii Arabe Siriene
Cea de-a XXX-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Arabe Siri

ene îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă transmite. în numele 
poporului român și al meu personal, cele mai călduroase salutări, sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul sirian prieten.

Doresc să exprim și pe această cale prețuirea și stima pe care po
porul român le nutrește față de poporul sirian, față de eforturile și realiză
rile sale pe calea dezvoltării economice și sociale. Exprim, totodată, satis
facția deosebită pentru stadiul înalt pe care îl cunosc relațiile româno- 
siriene în domeniul economic, politic și pe alte planuri.

Sint convins că aplicarea în viață a înțelegerilor convenite va duce la 
lărgirea și diversificarea relațiilor de colaborare multilaterală între România 
și Siria, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MAHMOUD AU AYOUBI

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene
Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Siriene — împlinirea a 30 de 

ani de la proclamarea independenței — îmi oferă prilejul deosebit de plăcut 
de a vă transmite, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și 
al meu personal, sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului sirian prieten.

Păstrez o vie amintire a îritîlnirilor noastre de lucru menite să contri
buie la concretizarea ințelegerilor intervenite între președinții țărilor noas
tre, la adincirea și dezvoltarea relațiilor de strinsă prietenie și colaborare 
pe multiple planuri între România și Siria, in interesul țărilor și popoarelor 
noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ritmurile înnoitoare 
ale progresului

Poartă de intrare, în preajma 
Europei, spre ținuturile nesfirșite 
ale Asiei, Siria a fost expusă con
vulsiilor dramatice ale veacurilor, 
vestigiile și monumentele întilnite 
la tot pasul amintind necontenit 
aceasta : năvăliri și bătălii fără 
număr, civilizații ce-au înflorit*  și 
apus, regate sau imperii tinzind 
să-și impună stăpînirea.

După secole și secole de încleș
tare cu vicisitudinile istoriei, po
porul sirian, descătușîndu-se din 
veriga ultimei dominații străine, a- 
vea să proclame în 1946, la 17 a- 
prilie — înscrisă de-atunci ca me
morabila zi a „Renașterii naționa
le" — deplina independență și su
veranitate a Siriei. Luîndu-și des
tinul în propriile mîini, poporul si
rian a avut de înfruntat, în pri
mii ani ai independenței, o peri
oadă de frămintări și dificultăți în 
edificarea noii vieți. Ca urmare 
a revoluției din 
martie 1963, cînd 
puterea a fost 
preluată de forțe
le populare, sub 
conducerea Partidului Baas Arab So
cialist, și mai cu seamă prin condi
țiile intervenite după „mișcarea de 
redresare" din noiembrie 1970, ini
țiată de președintele Hafez El As
sad, Siria dobindește acea cadență 
necesară smulgerii de sub povara 
anacronismelor trecutului și înscrie
rii pe făgașul unei dezvoltări mo
derne.

Momentul jubiliar a! celor trei 
decenii de viață liberă, în această 
primăvară a anului de debut în 
noul cincinal (1976—1980), oferă, în 
multimilenara Sirie, tabloul unui 
însuflețitor patos al muncii pentru 
accelerarea transformărilor înnoi
toare. Siluete ce prefigurează vii
toare citadele industriale, în do
menii variate, de la chimie pînă la 
sectorul bunurilor de consum, con
turează noua înfățișare economică 
a țării. Se înfiripă așezări noi, 
precum orașul „Al Saura" (Revo
luția) pe malul Eufratului, sau sînt 
în stadiu de proiect altele, ca vii
torul orășel din apropierea capi
talei. Actuala efervescență con
structivă, . ritmurile înnoirii pe me
leagurile siriene apar cu atît mai 
impresionante cu cit impasul pro
blemei Orientului Mijlociu impune 
și acestei țări alocarea unor sub
stanțiale fonduri in scopuri mili
tare.

Se cuvine subliniat ca un motiv 
de profundă satisfacție faptul că 
printre obiectivele de seamă ale 
noului cincinal, conceput să asigu
re o evoluție spre diversificarea e- 
conomiei și atingerea de cote pro
ductive înalte, figurează un șir de 
unități ce se realizează in coope
rare cu România. Așa, de pildă, în 
scopul valorificării superioare a 
bogățiilor Siriei — în primul rînd 
petrolul și fosfații — constructorii 
și specialiștii români, cot la cot cu 
muncitorii sirieni, ridică la Banias 
o mare rafinărie, prevăzută să aibă 
o capacitate de 6 milioane tone a-
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nual și, respectiv, la Homs, o u*  
zină de triplusuperfosfați pentru 
prelucrarea anuală a 450 000 tone.

Dialogurile purtate cu ocazia u- 
nei recente vizite în Siria mi-au 
evidențiat, fără excepție, calda a- 
preciere de care se bucură în 
cercurile opiniei publice colabo
rarea cu România, în cele mai di
ferite domenii — expresie a sen
timentelor de simpatie și solida
ritate militantă statornicite între 
cele două țări și popoare. Indife
rent de persoanele cu care am dis
cutat — oameni politici, activiști 
de partid, reprezentanți ai vieții 
economice sau culturale — Inter
locutorii au ținut să-și exprime 
prețuirea deosebită pentru spriji
nul prietenesc acordat de România 
socialistă Siriei, în general cauzei 
popoarelor arabe, pentru poziția 
principială a României socialiste în 
vederea statornicirii unei păci 

drepte și trainice 
în Orientul Mijlo
ciu. Interlocutorii 
elogiază în mod 
deosebit atitudi

nea României cu prilejul recen
telor dezbateri din Consiliul de 
Securitate în problemele Orien
tului Mijlociu, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru consecvența care 
a fost reafirmată, poziția con
structivă a țării noastre — po
ziție principială întemeiată pe 
necesitatea retragerii neîntîrziate a 
trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, recunoașterii dreptu
rilor și aspirațiilor legitime ale po
porului paleslinean, inclusiv crea
rea unui stat propriu independent, 
asigurării integrității și suveranită
ții tuturor statelor zonei.

„Cînd vorbim de o țară prietenă, 
ne gîndim, în primul rind, la 
România", aceste cuvinte ale mi
nistrului sirian al informațiilor, 
Ahmad Iskandar Ahmad, sint adine 
semnificative pentru simțămintele 
manifestate față de țara noastră. 
$i este deosebit de îmbucurător să 
constați cit de profund persistă în 
memoria multor sirieni ecoul întîl- 
nirilor, de la București și Da
masc, ' dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El Assad, cu 
cită căldură sînt evocate convorbi
rile purtate de cei doi conducători, 
ca momente de însemnătate cu 
adevărat istorică în extinderea 
continuă a legăturilor dintre cele 
două țări și popoare, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist.

Prilejuind cunoașterea nemijlo
cită a realităților unei țări prie
tene, o vizită în Siria îți întregește 
convingerea că, beneficiind de te
melii trainice, colaborarea atît 
de rodnică româno-siriană are 
perspective din cele mai fecunde 
de dezvoltare continuă, corespun- 
zind intereselor ambelor popoare și 
înscriindu-se, totodată, ca o con
tribuție importantă la cauza păcii, 
progresului și înțelegerii interna
ționale.

Dan OPREANU

DE PRETUTINDENI

descoperiți de Cristofor Columb 
în America au fost numiți, din
tr-o eroare, „indieni", intrucît 
vestitul navigator credea că 
„Lumea nouă" era continentul 
asiatic. Deși eroarea a fost de 
mult corectată, denumirea gre
șită a persistat, circulind ală
turi de cea mai nouă, de „piei 
roșii". Iată însă că acum măr
turii arheologice recent desco
perite ar indica că nu a fost 
totuși vorba decit de o greșeală 
aparentă și că, in ciuda marii 
distanțe geografice, intre ve
chile culturi amerindiene și 
cele din India propriu-zisă 
există o strinsă legătură. A- 
ceasta este cel puțin părerea 
savantului indian Dilip Kumar 
Kanjilal. In urma cercetării in
scripțiilor rămase de la vechii 
locuitori ce au trăit odinioară 
pe teritoriile Mexicului, Ecua
dorului și Perului de azi. el a 
ajuns la concluzia că aceste in
scripții prezintă asemănări iz
bitoare cu alfabetul indian 
„brahmi".

• FESTIVAL CINEMA*  
TOGRAFIC. In Albania s-a

desfășurat, recent, primul fes
tival cinematografic organizat 
în această țară. Filmele artisti
ce de lung metraj, precum și 
cele de desene animate și do
cumentare prezentate în cadrul 
festivalului au prilejuit o inte
resantă trecere în revistă a rea
lizărilor cineaștilor albanezi. în 
ultimii ani. in R. P. Albania au 
fost pregătite numeroase cadre 
tinere pentru industria cinema
tografică, .ceea ce a făcut ca 
mai mult de jumătate din fil
mele de lung metraj realizate 
in această țară în anul 1975 să 
fie creații ale unor cineaști ti
neri.

• CRATERE PE TERRA.
Pină în urmă cu un deceniu, în 
lumea științei era larg răspîn- 
dită opinia că, pentru planeta 
noastră, craterele meteoritice 
reprezintă un fenomen rar. Des
coperirile ulterioare însă, dato
rate în primul rînd perfecțio
nării mijloacelor de detectare, 
precum și cunoașterii modifică
rilor mineralogice și geologice 
provocate de căderea meteoriți
lor. au condus la necesitatea

revizuirii acestei teorii : Terra, 
întocmai ca și Luna. Mercur 
sau Venus, e presărată de cra
tere, unele dintre ele greu de 
recunoscut datorită influenței 
intemperiilor, a vegetației sau 
depunerilor. Craterele nu sînt 
repartizate izolat, ci în grupuri 
răspîndite pe suprafețe mari. 
Dacă catalogul craterelor întoc
mit în anul 1965 consemna 139 
zone cu frecvență ridicată a 
craterelor, astăzi numărul zo
nelor cunoscute a crescut la 
200. însumind circa 1 000 de 
cratere.

• CUM VĂD ALBI
NELE. întrebarea dacă albi
nele recunosc sau nu culorile a 
făcut obiectul unei vechi dispu
te in lumea zoologilor. Cele mai 
recente cercetări demonstrează 
că harnicele insecte recunosc 
unele flori după culoare (cu ex
cepția culorii roșii), iar pe dru
mul de întoarcere la stup se o- 
rientează după lumina polari
zată. Aceasta înseamnă că 
ochiul lor posedă atit celule 
pentru vederea în culori, cît și 
celule pentru lumina polariza
tă, activarea unora provocind

automat deconectarea celorlalte. 
După cum a descoperit un grup 
de neurobiologi din Darmstadt 
(R.F.G.), spectrul vizual al al
binelor se extinde spre radia
țiile ultraviolete ; de aceea, 
cel mai lesne ele recunosc cu
lorile violet, albastru și verde.

• ESTE SCLEROZA 
MULTIPLĂ DE NATURĂ 
VIROTICÂ ? Se pare că ipo
teza care atribuia sclerozei mul
tiple — această gravă afecțiune 
a sistemului nervos central — 
o natură virotică a primit o 
nouă confirmare. Cercetările e- 
fectuate anii trecuți in S.U.A. 
evidențiaseră existența, în cre
ierul și plasma bolnavilor, a 
unui „factor infecțios" transmi
sibil și care provoca la anima
lele de experiență o reducere a 
numărului de leucocite în singe. 
Cercetări recente, efectuate la 
Philadelphia, au detectat, în 
plasma și lichidul rahidian al 
persoanelor ce trăiesc în preaj
ma bolnavilor de scleroză mul
tiplă, anticorpi absenți Ia alte 
persoane. In urma inoculării a- 
cestor anticorpi la respectivele 
animale, s-a produs o normali
zare a numărului de leucocite. 
Oamenii de știință consideră că 
aceste experiențe deschid calea 
spre realizarea unui vaccin îm
potriva sclerozei multiple.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA a Bucureștii Piața Scîntell. Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din Întreprinderi șl lnstituțlL Din străinătate; abonamentele se fae prin ILEXIM 
presă, București, Calea Griviței nr, 64-66 P.O.B. s 2001, telex a 11 683 sau 11 226, Tiparul a Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU M 360

— Departamentul export-import


