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încheierea vizitei președintelui 
Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe

Bază trainică, perspective favorabile dezvoltării puternice a prieteniei, 
a colaborării multilaterale reciproc avantajoase dintre statele și popoarele noastre

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE COMUNE

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NA TIONALE 

AU LUAT SFlRȘIT
Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceausescu-document de deosebită însemnătate 
teoretică și practică, expresie vie a idealurilor de pace și progres ale întregului nostru popor, 
a hotărîrii sale de a înfăptui exemplar mărețele obiective trasate de partid privind 
opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism - hotărîrile și legile adoptate de marele sfat al țării au investit actuala 
sesiune a forului legislativ suprem al națiunii noastre cu atributele unui moment 
definitoriu pentru dezvoltarea mereu ascendentă a patriei pe drumul prosperității, pentru 

creșterea continuă a prestigiului ei internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Manuel Pinto da 
Costa, secretar general al Miș

Cuvîntul președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul președintelui
Manuel Pinto da Costa

Doresc să exprim, tovarășe 
președinte, satisfacția .noastră 
pentru semnarea Declarației so
lemne comune și a celorlalte do
cumente, care așează relațiile 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tică Sao Tomb și Principe pe o 
bază trainică.

Apreciez că, pe baza docu
mentelor semnate astăzi, rela
țiile dintre partidele și popoare
le noastre vor putea cunoaște o 
dezvoltare puternică. în toate 
domeniile de activitate. Putem, 
deci, spune că vizita dumnea
voastră în România, documente
le pe care le-am semnat mar
chează un moment important în 
relațiile dintre partidele și po
poarele noastre.

Sîntem ferm hotărîți să acțio
năm, în spiritul celor consem
nate în aceste documente, pen
tru dezvoltarea colaborării eco
nomice. tehhico-științifice, în 
toate celelalte domenii. De ase
menea, dorim să dezvoltăm 
colaborarea Intre popoarele 

cării de Eliberare din Sao Tom4 
și Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sao Tom6 și 
Principe, au semnat, în ziua de 
20 decembrie, la București, De
clarația solemnă comună a Re

noastre și pe plan internațional, 
să contribuim împreună la so
luționarea problemelor comple
xe care preocupă astăzi omeni
rea. în cadrul acestei colaborări, 
sperăm să ne aducem contribu
ția la înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale, a unor 
relații noi, bazate pe egalitate și 
respect reciproc, a unei lumi 
mai drepte și mai bune, în care 
fiecare națiune să se poată dez
volta liber, corespunzător nă
zuințelor sale.

Doresc să urez poporului prie
ten din Republica Democratică 
Sao Tome și Principe succese 
cît mai mari pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente.

Fie ca prietenia dintre po
poarele și statele noastre să se 
dezvolte necontenit !

Deoarece in curînd veți pleca 
din patria noastră, vă urăm 
drum bun și să vă întoarceți 
acasă în cele mai bune condiții. 
Sperăm să punem bazele unei 
colaborări trainice. (Aplauze). 

publicii Socialiste România și 
Republicii Democratice Sao 
Tomb și Principe.

Cei doi șefi de stat au adoptat 
apoi Comunicatul comun cu pri
vire la vizita oficială de priete

Tovarășe președinte Ceaușescu, 
trăim, în această sală, un mo
ment istoric, de mare semnifi
cație pentru cele două țări ale 
noastre. Efectiv, pentru poporul 
-nostru, pentru republica noastră 
nouă, liberă, este pentru prima 
dată cînd avem ocazia de a 
semna acorduri cu o țară socia
listă. Este deosebit de important 
acest fapt, deoarece acordurile 
care au fost realizate între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democratică Sao 
Tome și Principe vor contribui, 
fără îndoială, la strîngerea prie
teniei . și a solidarității, care 

•existau chiar înainte de inde
pendența noastră, între ponorul 
român și poporul din Sao Tome 
și Principe. Pe baza acestor a- 
corduri, noi avem posibilitatea 
de a arăta luncii că este posibilă 
stabilirea unor relații economice 
între țările în curs de dezvol
tare pe baze noi, a unor condiții 
avantajoase, ceea ce va permite 
ca popoarele acestor țări să ac
ționeze împreună pentru a con
tribui la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Pentru noi a constituit un 
moment de bucurie faptul de a 
fi avut ocazia să facem o vizită 
pficială în Republica Socialistă 
România, de a fi putut discuta 
cu președintele României. Ple

nie în Republica Socialistă 
România a președintelui Repu
blicii Democratice Sad Tome și

(Continuare In pag, a V-a)

căm cu convingerea că, începînd 
de astăzi, relațiile noastre, atit 
cele economice cît. și cele po
litice, vor intra într-o nouă fază. 
Dealtfel, această convingere 
izvorăște din contactele pe care 
le-am avut, din căldura și sin
ceritatea cu care am fost pri
miți. Am simțit cu bucurie sen
timentele prietenești ale po
porului român față de lupta po
porului nostru. Sîntem, deci, 
convinși că această cooperare 
între poporul nostru și poporul 
român va fi mereu mai fruc
tuoasă.

Doresc să mă folosesc de a- 
ceastă ocazie pentru a adresa, 
încă o dată, mulțumirile cordia
le pentru primirea frățească re
zervată . delegației noastre. Do
rim. totodată, să-1 rugăm pe to
varășul Ceaușescu să permită 
poporului nostru din Sao Tomb 
și Principe să-și manifeste în
treaga sa simpatie. întreaga sa 
prietenie față de poporul Repu
blicii Socialiste România.

Noi plecăm azi din România, 
dar purtăm . în inima noastră 
România. Și acest sentiment ne 
va ajuta să facem totul pentru 
a stringe tot mai mult prietenia 
tradițională care există între 
popoarele noastre.

Vă mulțumesc mult ! (Aplau
ze).

Fazekas, Petre Lupu. 
Niculescu,’ Gheorghe 
Gheorghe Pană, Ton

Sîmbătă s-au încheiat lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
actualei legislaturi a Marii 
Adunări Naționale. .

Vii și îndelungate aplauze au 
întîmpinat, la intrarea sa,în 
sală, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale au luat loc tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos 
Paul 
Oprea,- ____ _
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor- ' 
ghe Radulescu. Leonte Răuțu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile 
Vilcu.

în sală se află membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sint prezenți, ca ’ invitați 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun-

• Lege pentru adoptarea Planului
național unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii
Socialiste România pe anul 1976

• Lege pentru adoptarea
Bugetului de stat pe anul I976

Hotărîre
aplicarea

cu privire la
experimentală

a proiectului Legii
retribuirii muncii în
unitățile agricole
cooperatiste

și cooperării internaționale 
vie și unanimă aprobare

Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mărturie elocventă a responsabilității partidului 

și statului nostru față de viitorul poporului român, 
de soarta păcii, securității

înaltă mîndrie patriotică,
A

îndemn la cunoaștere, 
îndemn la acțiune

A intrat în tradiția vieții noas
tre politice și soeiale ca, în de
plină concordanță de esență cu 
democratismul societății în care 
trăim, să se supună dezbaterii 
și deciziei celor mai reprezen
tative foruri principalele acte 
menite să ofere cadrul statutar 
al dezvoltării multilaterale și 
înaintării ■ României socialisle 
spre noi culmi de progres și ci
vilizație. De aceea, în recenta 
expunere pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a consacra- 

cii, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Deschizînd ședința, președin
tele M.A.N., tovarășul Nicolae 
Giosan, dă cuvîntul tovarășului 
Constantin Iftodi, șeful Depar
tamentului industriei alimenta-' 
re pentru a prezenta, din îm
puternicirea guvernului, proiec
tul Legii cu privire Ia produc
ția bunurilor alimentare.

în continuare, secretarul Co
misiei pentru agricultură, silvi
cultură și gospodărirea apelor, 
Iulian Drăcea, prezintă raportul 
comisiilor permanente care au 
avizat proiectul de lege.

în cadrul discuției generale 
asupra proiectului au luat cu
vîntul deputății Richard Win
ter, Nicolae Nicolaescu, Petre 
Blajovici, Maria Popescu, Ni
colae Burcuș, Dumitra Bîrsan

După discutarea pe articole, 
fdrumul legislativ suprem al 
țării a aprobat, în unanimitate. 
Legea cu privire la producția 
bunurilor alimentare.

Ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Traian Du- 
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t-o mărețelor realizări dobîndite 
de poporul român, în cincinalul 
pe care ne pregătim sâ-1 înche
iem, nu întîmplător un loc de 
seamă îl ocupă abordarea în a- 
dincime a marilor direcții 
ale politicii externe a țării noas
tre. Prin însuși acest act. de su
punere spre dezbaterea forumu
lui suprem al națiunii socialiste a 
orizonturilor largi ale politicii 
externe a statului, avem tot mai

MARIA CREȚU
prim secretar al Comitetului 
județean Botoșani al U.T.C
(Continuare în pag. a Lll-a)

Preocupare profundă
pentru ziua de mîine

Am văzut și ascultat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu prezen
tând această expunere în fața 
deputaților, am citit-o apoi in 
ziar și mi-am propus să păstrez 
acest text undeva, pentru a-i 
avea aricind la indemină. Vă 
mărturisesc că am fost foarte 
impresionat de limpezimea ști
ințifică in care au fost prezen
tate aici marile probleme ale lu
mii de azi și legăturile care 
există intre ele, precum și mo
dul in care țara noastră consi
deră că ele pot fi rezolvate. Am 
simțit că mă pot identifica in 
întregime cu fiecare cuvint din 
această expunere și sint convins 
că același lucru l-au simțit toți 
ținerii din țara noastră. Căci ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fața Marii Adunări 
Naționale conține, la un înalt 
nivel, desigur,' ceea ce simt șt 
gindesc toți oamenii din Româ
nia. bărbați și femei, tineri și 
virstnici. Ascultindu-l, am ințe- 

daș, a prezentat, la următorul 
punct de pe ordinea de zi a 
sesiunii, expunerea la proiectul 
Legii pentru stabilirea normelor 
privind proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor.

Vicepreședintele Comisiei pen- 
. tru industrie și activitate eco- 

nomico-financiară, Mihai Hașe- 
ganu, a prezentat raportul co
misiilor permanente care 
examinat proiectul de lege.

în cursul dezbaterii au luat 
cuvîntul deputății Ștefan Boboș. 
Ion Baicu, Gheorghe Sandu.

Cu un amendament referitor 
la una din anexe. Marea Adu
nare Națională a adoptat apoi, 
î-n unanimitate. Legea pentru 
stabilirea normelor privind pro
iectarea, construirea și moderni
zarea drumurilor.

La ultimul punct al ordinii 
de zi a sesiunii; Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea la proiectele 
de legi pentru aprobarea decre
telor cu putere 
de Consiliul de

de lege emise 
Stat.

Concordantă»

între vorbă
Suprema acoperire a vorbei 

este fapta. Ea este măsura tu
turor lucrurilor, ca să parafra
zez un vechi adagiu. La exem
plara concordanță dintre vorbă și 
faptă rn~am gindit cu satisfacție 
și cu emoție ascultând excepțio
nala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta se
siune a Marii Adunări Naționa
le. $i m-am mai gindit la fap
tul că nu întâmplător tocmai 
României. președintelui țării 
noastre socialiste le-a revenit ro
lul ca acum, cînd intrăm in ul
timul pătrar de secol, să spună 
lumii întregi că fericirea 
lui '

omu- 
nu-i o noțiune abstractă, cu

și mai bine că preocupareaIes ,
sa. a partidului și statului nostru 
pentru o lume a păcii, înțelege
rii și cooperării, fără războaie, 
presiuni și amenințări la adresa 
altor popoare iși are explicația 
in interesele fundamentale ale 
poporului nostru. Construim in
tens, dorim să avem o țară cu un 
înalt nivel de dezvoltare, de ci
vilizație și cultură și pentru a- 
ceasta avem nevoie de pace și 
securitate. Adevărul este sim
plu : nu poți construi cu zel ceva 
ce știi că ar putea fi distrus. Tot 
așa nu poți sta liniștit dacă in 
iur arde, nici nu te poți bucura 
din plin cînd alții suferă, lată, 
chiar ceea ce am făcut și vom 
termina noi aici la Lotru, opera

ION NISTOR 
comandantul Șantierului națio
nal al tineretului de la Hidro

centrala de pe Lotru
(Continuare in pag. a lll-a)

■ Raportul comisiilor perma
nente care au analizat proiec
tele de legi a fost prezentat de 
Tudor Drăganu, președintele 
Comisiei constituționale și ju
ridice.

Forumul legislativ suprem al 
țării a adoptat. în unanimitate, 
prin vot secret, legile pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

în încheierea ultimei ședințe 
a celei de-a doua sesiuni a 
actualei legislaturi, tovarășul 
Nicolae Giosan a adresat depu- 
taților, cu prilejul aniversării 
proclamării Republicii și eu pri- 
lețul Anului Nou, călduroase 
felicitări din partea Biroului 
Marii Adunări Naționale, urări 
de noi și mărețe realizări în 
îndeplinirea importantelor sar
cini care le revin pe plan po
litic, economic și social-cultu
ral. în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare a scum
pei noastre patrii pe noi culmi 
ale civilizației.

exemplară 
și faptă
\ 

care ne putem juca după bu
nul plac, că vieții omului, atât 
de cumplit încercate in acest 
veac, ii trebuie fapte și nu vor
be.

Cu toate suferințele ei. ome
nirea arată astăzi cu totul alt
fel decit in trecut Este un mo
ment in care rațiunea și 
libertatea au reale posibili
tăți să triumfe. Spuneam că nu 
întâmplător tocmai glasul Româ
niei, al conducătorului ei se aud 
astăzi in lume, în numele liber
tății și rațiunii. Acest imbold 
la luptă pentru adevărata feri
cire a omulții există la noi din 
vechime: niciodată românii — 
care au fost de atâtea ori asu
priți și cotropiți — n-au asu
prit și n-au cotropit pe nimeni; 
niciodată acest popor n-a încu
rajat forța distrugătoare. In 
schimb, întotdeauna am întins 
tuturor o mină sinceră, priete
nească și, unde am putut, am 
dat ajutor Și mai ales, am păs
trat nestinsă credința că. așa 
cum nimeni nu a putut să ni
veleze oamenii, tot la fel nici 
o forță nu poate aduce la ace
lași numitor, in interesul ei, 
popoarele. Toate acestea au că
pătat acum noi dimensiuni in 
politica internă și externă a 
României. Grija de a forma un 
om nou în propria casă — care 
să înlăture din viața lui tot ce 
a viciat și a adus nefericire 
moșilor și strămoșilor săi — se 
împletește cu aceea pentru pa
cea și fericirea omului de pre
tutindeni. Fiindcă știm că, mai 
mult ca oricînd, sîntem legați 
unii de alții, că polii pămîn- 
tului nu mai sint atât de înde
părtați că orice catastrofă ne 
poale atinge din mari depărtări 
și pe noi. Dar mai ales, fiindcă 
știm că nu se mai poate vorbi 
astăzi la general despre ferici
rea omului, pentru că dorim cu 
adevărat și . milităm statomie 
ca ea să triumfe pe pămint.

CORNELIU ȘTEFANACHE
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LEGE
pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1976
Marea Adunare Naționali a 

Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege :

Art. 1. — Se adoptă Planul

național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1976.

PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII 
ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI 

ÎN ANUL 1976

Indicatorii Nivel absolut

Creștere 
preliminată 

fată de 1975 
- 7o

1. Producția globală in
dustrială — mid. lei 641,0 110,2

2. Producția globală a- 
gricolâ — mid. lei 108,3-119,3 115-126,6

3. Volumul transportu
lui intern de mărfuri 
— mid. tone km 84,2 105,8

4. Volumul investițiilor 
în economia națio
nală*) - mid. lei, 159,5 119,4
din care: 
Volumul lucrărilor de 
construcții-montaj 69,3 121,6

5. Volumul total al co
merțului exterior - 
mid. lei valută 60,7 117,8

6. Desfacerile de 
mărfuri cu amănun
tul prin comerțul so
cialist - mid. lei 154,8 110,0

7. Prestări de servicii 
pentru populație - 
mid. lei 31,5 113,8

8. Numărul mediu de 
personal - mii 6 655 105,6

9. Productivitatea mun
cii în indOstria repu
blicană - lei 254500 108,5

10. Venitul național — 
mid. lei 400,0 110,5

11. Veniturile totale rea
le pe locuitor — lei 
lunar 1030-1 035 108*108,5

*) Inclusiv rezerva pentru obiectivele de investiții care
nu âu iridteatorii tehnico-economici api*Obâți.

Art. 3. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri ea ministerele, 
celelalte organe centrale și lo
cale. centralele și întreprinderi
le să asigure :

a) realizarea ritmică a pro-' 
dhctiel. în. sortimente și calități 
necesare economiei naționale ; 
depășirea sarcinilor de plan la 
sortimentele care valorifică su
perior materiile prime și mate
rialele și care au desfacere asi- 
gurâtă, pe bază de contracte 
sau comenzi ferme la intern și 
la export ;

b) folosirea la maximum a 
potențialului productiv al între
prinderilor industriale, prin ri
dicarea gradului de utilizare a 
mașinilor, utilajelor, instalațiilor 
și suprafețelor construite, creș
terea coeficientului schimburi
lor, eliminarea locurilor îngus
te. aprovizionarea ritmică cu 
materii prime, materiale, semi
fabricate și piese de schimb, 
îmbunătățirea activității de în
treținere și reparare a parcului 
d® mașini, utilaje și instalații ;

6) accelerarea procesului de 
modernizare a producției, de a-

similare a noi produse și tehno
logii, în vederea creșterii sub
stanțiale a nivelului 
eficienței producției,

■ calității Și fiabilității 
ldr ; ’

d) îmbunătățirea _____
producției și creșterea gradului 
de valorificare a resurselor de 
materii prime și materialei prin 
diversificarea producției, dez* 
voltarea . în ritm susținut a fa
bricației de produse și sorti
mente de tehnicitate ridicata, 
reducerea consumurilor specifi
ce de măterii prime și mate
riale ;

e) extinderea tipizării și spe
cializării producției, precum și 
perfecționarea prooeselor de 
cooperare între întreprinderi ;

f) respectarea termenelor de 
realizare a parametrilor proiec
tat! la noii® obiective de inves
tiții.

Art. 4. — în anul 1976 în 
condițiile unui an agricol nor
mal — la principalele produse 
agricole Se prevăd următoarele 
niveluri de producții :

tehnic $1 
a ridicării 

produs e-

structurii

U.M.

din car® :
Departamentul 

Total Agriculturii 
de Stat

Cereale pentru boabe mii tone 20 570 4 500
din care : 7 225 1 385— griu și secară boabe mii tone

— porumb boabe inii tone . ,11935 3 590
Sfeclă de zahăr mii tone 7 200 —
Floarea-soarelui mii ton® 1 080 200
Fasole mii tone 193 13,7
Soia mii ton® -321 ' 145
In pentru fibră mii tone 273 10,4
Cinepă pentru fibră mii tone 192 —
Cartofi d® toamnă mii tone 4 735 120
Legume de cîmp mii tone 3 950 143
Fructe mii tone t 1930 316
Struguri mii tone 1 642 340
Came în viu mii tone 2 298 676.1
Lapte de vacă mii hl. 49 490 7 470
Lină torte 36 096 6 560
Ouă mii. buc. 3 845 1853

Art. 5. — Suprafața arabilă în 
cultură va fi de cel puțin 9 741 
mii hectare.

Suprafață agricolă irigată va

fi de 1 960 mii hectare, din care 
arabilă 1 89.5 mii hectare,

Art. 6. — Efectivele de ani
male vor ajunge, pînă la sfîrși- 
tul anului 1976, Ia următoarele 
niveluri :

Art. 2. - Producția globală in
dustriâlă va fi, în aiiul 1976. de
611 miliarde lei. în prețuri com
parabile

triale s® vor realiza
Ift fii Văluri !

urrrtătoare-

Energie electrică mid. kWh 57,5
Cărburt® nftt Mil fân® 29.6
Țiței extras mil. ton® 14,7
Gaz mftfăh ®xtrâs mid. mc 26,8
Oțel
Laminate finite pline

mil fân# 10 970

din oțel mii tone 7 800
Țevi dirt oțel mii tone 1 250
Plumb mii tone 47
Zinc mii ton® 55,4
Cupru d® 6<3nV®rtiZor 
Aluminiu primar și aliaje

mii tone 40.3 (

din aluminiu
Mrttoare electrice de 0.25 kW

mii tone 206

și pește
Aparate de ihăsură și Control

MW 6 780

®le<?trotehnice și ®l®ctr<5nice 
Mijloace de automatizare

mid. fel 0.8

electrotehnice și electronice 
Mijloace ale tehnicii de 

calcul electrotehnic® și e-
mid. lei 3,4

lecttdnic® mid. Ifti 1.8:
din care :

— calculatoare electronice buc. echiv. calculatoare

Âparataj electric de joasă
de 128 KO 58

tensiune mid. lai 3,29

La principalele produse indus-

■ - U.M.

------------- * - ■ ‘

Total

din care : 
Departamentul 
Agriculturii 

de Stat

Bovine mii capete 6 620 865
din care :

*- vaci si juâinci m# capete - »??3 360
Porcine mii capet® 10 250 3 215

din care :
— scroafe mii capete 1 000 316
Ovine și caprine mii capete 15 900 1 900
Păsări ouătoare mii capete 47 530 11 700

Produse ale industriei
de mecanică fină, optică, 
echipamente și elemente 
hidraulice și pneumatice 

Mașinrurîeltft pentru aȘChie- 
rea metalelor

Tractoare 
Autdcârrtioărie. autotractoare

și autobasculante 
Autoturism® de nrâș 
Autoturisme de teren 
Autoutilitare 
Locomotive electrice $1 Die

sel pentru linii magistrale 
Nave maritime 
Nave fluviale
Produse macromolecular®

de bază 
Cauciuc sihtetic 
Fibre șî fire artificiale 
Fibre $1 fire Sintetice 
Anvelope 
îngrășăminte chimie® JO0%

SUbstântă activă)
Ciment (echivalent 80% 

clinker)
Plăci de particule aglome

rate și fibrdiemnoâse 
Mobilier din lemn 
Celuloză $i serrticăluloză 
Kîrtie. cartoane, și mucavale

Medicamente
Receptoare 

difuziune
Receptoare 

ziunft
Mașini Și ...... 

de uz Casîiic 
dirt cart !

— frigidere
— mașini eiectriee de «pliat 
rufa
sticlărie de menai 
Cetamieă fină de menaj 
Țesături

pen tru
pentru

aparâte

PrbduSft triMtât® 
Confecții textile 
încălțăminte

radio
tel e vi-

ftlftctriCe

Cârn* — total 
din eâfti

— eifn* pentru preparat* 
ji conserve din cama 

Pețta
Lapt* de consum
tist
Brtnz«tutt
Uleiuri comestibile
MarearlnJ
Zahăr
Produse zaharoase
Conserve de legume, iructe 

Si pastă de roșii
Vin brut
Bere

mii buc.
mid. lei

mii buc.

mii
tone 
tone 

mii 'tone

mii buc.

ton® 512.5
ton® 146,3
tone 65.5
ton® 108.3
buc. 4 425

torte 2 280

tone 14 000

tone 920mii 
mid. lei 
mii tone 
mii. mp 
mii tone 
mid. lei

mii buC. 
mii. lfti 
mil. lei 
mid. lei 
mii. mp 
mii. lei 
mid. lei 
mii lei 
mil. per.

Art. 7. — îrt anul 1976. baza 
materială a agriculturii se va 
dezvolta astfel

a) agricultura va fi dotată cu 
14 000 tractoare și 5 100 combine 
autopropulsate, precum și alte 
mașini și utilaje agricole ;

b) se va amenaja pentru iri
gații suprafața de 150 mii ha. 
din câre 140 mii ha în Sisteme 
mari și 10 mii ha amenajări lo« 
Cale ;

c) se vor executa din fonduri
le statului lucrări de desecări 
pe o suprafață de 222 mii ha, 
precum și lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 127 mii ha:

d) agricultura va primi 1 454 
mii tone îngrășăminte chimice 
in substanță activă.

Art. 8. — în scopul realizării 
obiectivelor prevăzute in plan 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
Consiliul de Miniștri va lua mă- 

.suri ca Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare. Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Acade
mia de științe agricole $i silvi
ce și organele agricole județene 
să asigure :

a) folosirea cU maximă efici
ență a.întregii suprafețe agrico
le și arabile, inclusiv a terenu
rilor rezultate din acțiunea de 
Sistematizare a comunelor, pre
cum și a celor din cadrul peri- 
metrelor construite ale satelofr 
Și orașelor : utilizarea deplină a 
suprafețelor amenajate pentru 
irigații : creșterea suprafeței a- 
gricole și arabile prin executa
rea de lucrări pentru punerea 
in valoare de noi terenuri : re
darea în cultură a terenurilor 
scoase temporar din producție :

b) repartizarea culturilor pe 
teritoriu în concordantă cu con
dițiile pedoclimatice $î prevede
rile din lucrările de zonâre a 
producției agricole : cultivarea 
cu prioritate în regim irigat a 
puitorilor care se justifică eco
nomic în vederea realizării pa
rametrilor proiectâtî pentru 'sis
temele de irigații :

C) cultivarea legumelor pe te
renuri irigate : asigurarea unpr 
cantități sporite de legume tim
purii : în anul 1976 va începe 
construirea dO sere și solarii, 
care să satisfacă în viitor con
sumul local de legume timpurii:

d) modernizarea plantațiilor e- 
xistente și crearea de noi plan
tații intensive si suoraintensive 
in vederea majorării producției 
de fructe șl struguri si crearea 
condițiilor d® depozitare, car? 
să asigure aprovizionarea popu
lației cu aceste produse. în sta
re proaspătă. în tot cursul anu
lui :

e) extinderea capacității sere
lor înmulțitor. realizarea între
gului. necesar de semințe selec
ționate. precum și a materialu
lui săditor adaptat fiecărei zone 
de producție agricolă Și Condi
țiilor de irigare : aplicarea unor 
tehnologii specifice fiecărei cul
turi. diferențiate pe Zofi® de 
Producție si sisteme d® cultură :

f) sporirea efectivelor de ani
male. îmbunătățirea acțiunii de 
selecție $1 reproducție și redu
cerea pierderilor prin mortali
tăți : mărirea numărului de a- 
nimale si păsări crescute în sis
tem industrial : organizarea în 
comune a unor maternități de 
ȘCrOafft cărft să furnizeze pofou-

tați®! purcei pentru creștere și 
ingrășare ; începerea construirii 
^n județe de complexe zootehni- 
>ce. pentru asigurarea nevoilor 
ptoprii de carne și ouă ;

g) elaborarea de programe și 
stabilirea de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, concretizate în 
grafice desfășurate pe unități 
de producție, care să asigure 
creșterea greutăților medii de 
sacrificare a animalelor,;în.spe
cial a bovinelor și ovinelor ;

h) dezvoltarea producției de 
furaje prifi creșterea producții
lor medii la hectar, inclusiv pe 
pajiștile naturale : folosirea tu
turor resurselor de furaje exis
tente și elaborarea unor tehno
logii pentru prepararea furaje
lor prin, folosirea completă a 
substanțelor nutritive din toate 
resursele furajere ; extinderea 
culturilor duble furajere, în spe
cial în perimetrele irigate ; ur
gentarea realizării sistemului 
de mașini de recoltat și pregă
tirea furajelor de volum pe 
baza unor ridi tehnologii, pune
rea în funcțiune a tuturor capa
cităților pentru producerea făi
nurilor proteice ;

i) gospodărirea eficientă a 
mijloacelor de mecanizare, â în
grășămintelor și a celorlalte , 
substanțe chimice Iivrâte agri
culturii ;

j) introducerea și extinderea 
în producție, pe baza cercetări
lor. a soiurilor noi de cereale 
și plante tehnice, a semințelor 
cu valoare biologică ridicată, a 
raselor îmbunătățite de animale 
adaptate zonelor de producție 
din tara noastră.

Art. 9. —* Pentru realizarea de 
lacuri de acumulare eu folosin
ță complexă, derivații și aduc- 
țiuni, îndiguiri pentru apărarea 
centrelor populate și a terenu
rilor agricole împotriva inunda
țiilor. regularizări de albii, con
solidări și apărări de maluri 
ale cursurilor de apă. se va a- 
loca în anul 1976 un volum de 
investiții de 1.9 mid. lei.

Art. 10. — în scopul preveni
rii poluării apelor și 
Consiliul de Miniștri 
măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, cen
tralele și întreprinderile să asi
gure punerea în funcțiune a in
stalațiilor de epurare a apelor 
reziduale și a gazelor odată cu 
obiectivele de investiții respec
tive și exploatarea acestora la 
parametrii proiectați.

Consiliul Național al Apelor, 
ministerele. . celelalte organe 
centrale și locale răspund de 
îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan privind gospo
dărirea apelor și realizarea sta
țiilor de epurare a apelor uza
te. atît pentru capacitățile nbi. 
cît și la obiectivele existente 
nedotate cu astfel de instalații 
sau la care trebuie extinsă ca
pacitatea acestora.

Art. 11. — Volumul masei lem
noase din produse principale și 
secundare ce se pun în circui
tul economic în anul 1976 va fi 
de 20 000 mii mc. din care pen
tru producția industrială 19 200 
mii mc ; deosebit de aceasta, se 
vor recoltă și valorifica integral 
materialele lemnoase provenite 
din operațiuni de igienă a pă
durilor și din tăieri de îngrijire 
— curățiri în arboretele tinere 
din fondul forestier.

aerului, 
va lua

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor- de 
Construcții și oeilalți titulari de 
plan să asigure :

a) respectarea cu strictețe a 
regulilor de gospodărire multi
funcțională a pădurilor, de or
ganizare superioară a activității ’ 
de silvicultură și exploatare ;

b) reâlizarea unui Volum de 
împăduriri integrale de 57 700 
ha. din oare pe 19 000 ha se vor 
crea culturi silvice speciale 
pentru producerea- lemnului de 
celuloză ; ponderea speciilor de 
rășinoase va atinge 65—70% din 
volumul total al împăduririlor ;

c) dezvoltarea ■ economici vî- 
natului și a pescuitului ill apele 
de munte și în unități speciali
zate, extinderea culturilor 
arbuști fructiferi,. precum și 
coltarea fructelor de pădure 
flora spontană ;

d) executarea lucrărilor 
corectare a torenților și de a- 
meliorare a terenurilor degra
date, în vederea echilibrării re
gimului apelor în bazinele hi
drografice în care sînt prevăzu
te amenajări hidroenergetice și 
lacuri de acumulare, precum și 
pentru protecția mediului în
conjurător.

Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale $i Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, împreună cu titularii de 
plan, vor introduce un regim de 
strictă: economie în toate sec- 

. toarele consumatoare de lemn.
Apt. 12. — Consiliul i de Mi

niștri Vă asigura că ministerele, 
celelalte organe centrale și lo
cale, centralele. întreprinderile, 
împreună cu Consiliul Național 
pentru Protecția Mediului în
conjurător și Consiliul Național 
al Apelor, să aplice sarcinile și 
măsurile cuprinse în programul 

’ privind protecția rhediulUi în
conjurător. în cadrul activități
lor și resurselor prevăzute in 
planul pe anul 1976.

Art. 13. — Volumul total al 
veniturilor brute din activitate® 
de transport cu mijloace de fo
losință generală va fii in anul 
1976, de 28 835 mii. lei.

Consiliul de Miniștri va asi
gura ca Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor* Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe'și ti
tularii' de plan să ia măsuri 
pentru optimizarea legăturilor 
între centrele de producție-și de 
consum, repartizarea rațională a 
Volumului de transport pe fe
luri de transport, inclusiv pen
tru intensificarea transporturi
lor fluviale pe Dunăre, îm
bunătățirea indicilor de .utiliza
re a mijloacelor de transport, 
creșterea gradului’ de mecaniza
re și automatizare a proceselor 
de transport, extinderea trans* 
porturilor combinate și a-celor 
efectuate prin tehnologii ■ mo
derne, prin paletiZăre, pachâti- 
zare, conteinerizare și transcon- 
teinerizare, precum și reducerea 
la minimum necesar â liniilor 
ferate industriale, in . .vederea 
creșterii eficienței tfafiSportti* 
rilor.

Baza materială a transportu
rilor va spori in anul 1976 priîî 
dotarea cu 137 locomotive Die
sel Și electrice, 5 000 vagoane de 
marfă, 320 vagoane de călători,, 
peste 6 900 autovehicule de 
mărfuri. 1 500 remorci. 2 240 au
tobuze. 289 000 tdw nave mari
time, 3 aeronave mediu curier : 
se ...vor ..moderniza 286 km dru
muri de trafic, intens Și se vor 
aplica îmbracăminți asfaltiee 
ușoare pe 1130 km drumuri cu 
trafic mai redus.

Art. 14. — Volumul total al 
investițiilor în economia națio
nală va fi în anul 1976 de 143.7 
mid. lei, dirt care :

a) 130,7 mid; lei din fondurile 
statului ;

b) 6,7 mid. Iei din fondurile 
organizațiilor cooperatiste și ob
ștești, inclusiv 2,2 mid. lei din 
credite ce,se acordă de stat pen
tru cooperativele agricole de 
producție ;

c) 6.3 mid. lei din fonduri’e 
populației, pentru lucrări din 
contribuția bănească și în mun
că a populației, electrificări ru
rale și construcții de locuințe 
cu sprijinul statului în credite 
și execuție.

Pe principalele ramuri ale e- 
conomiei națională vor fi âloca- 
te următoarele vâlume de in
vestiții :

a) 74,8 mid. lei industrie (in
clusiv dotarea organizațiilor de 
(orăj) ;

b) 7.6 mid. lei construcții ;
c) 17.2 mid. lei agricultură ;
d) 0,9 mid. lei cercetare știin

țifică și dezvoltare tehnologică:
e) 14,7 mid. lei transporturi și 

telecomunicații ;
f) 4,2 mid. lei co'merț, ali

mentație publică, turism. Silo
zuri și baze de depozitare ;

g) 4.4 mid. lei învățămînt, 
cultură, ocrotirea sănătății ;

h) 12,8 mid. lei construcții de 
locuințe (inclusiv cămine pen- < 
tru nefamiliști) ;

i) 4.1 mid. lei gospodărie co
munală.

Art. 15. — Se constituie o re
zervă de 15,8 mid. lei pentru o- 
biectivele de investiții a căror 
execuție începe jn. 1976. care la 
data de 1 decembrie 1975 nu 
aveau indicatorii tehnico-econo- 
mici aprobați, precum și pentru 
alte investiții care se aprobă pe 
parcursul executării planului. 
Pe măsura aprobării indicatori
lor tehnico-economici. Comite
tul de Stat al Planificării va a- 
sigura fondurile și resursele 
pentru volumele de lucrări ce 
să vor executa în anul 1976. cu 
majorarea corespunzătoare a in
dicatorilor de plan.

Art. 16. — în cursul anului 
1976 se vor pune în funcțiuni 
355 capacități de producție mai 
importante, din care 300 indus
triale și 55 agrozootehnice și de 
îmbunătățiri funciare.

Art. 17 — Consiliul de Miniș
tri va lua măsuri ca titularii de 
plan, împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării. Ministerul. 
Aprovizionării Tehnico-Materiaîe

de 
re
diu
de

și Controlului Gospotărlrli Fon
durilor Fixe, ministerele furni
zoare de utilaje și cele care au în 
subordine organizații de con- 
strucțli-montaj, . Inspectoratul 
General de Stat pentru Directi- 
vare și Control în Proiectarea și 
Executarea Construcțiilor, Comi
tetul pentru Problemele Consi
liilor Populare și băncile finan
țatoare să asigure :

a) urgentâfeâ elaborării și avi
zării documentațiilor de inves
tiții pentru obiectivele prevăzu
te să înceapă în 1976 și care riU 
au indicatorii tehnico-economici 
aprobați, în vederea aprobării 
lor cel mai tîrziu pînă la 30 iu
nie 1976 : proiectaflții generali 
răspund de întocmirea documen
tațiilor la termenele stabilite ;

b) livrarea utilajelor la^erm?- 
nele contractuale stabilite în 
concordanță cu prevederile din 
graficele de eșalonare a execu
ției lucrărilor pe Șantiere, pre
cum și. a celor restante din anul 
1975. pentru asigurarea punerii 
în funcțiune a tuturor obiective
lor la termenele prevăzute îrt 
plan ; furnizorii generali răs
pund de livrarea la termenele 
prevăzute în contracte și de Câ- 
litatea utilajelor furnizate de u- 
zinele proprii și de Uriitățile cu 
care cooperează ;

c) executarea lucrărilor de cân- 
strucții-montaj în concordanță cu 
graficele de eșalonare a Investi
țiilor, folosirea intensivă a uti
lajelor de construcții, creșterea 
grădului de industrializare prin 
aplicarea de soluții constructive 
de înalt randament. folosirea 
rațională a forței de muncă și 
creșterea coeficientului de schim
buri pe șantiere ; antreprenorii 
generali răspund de întreaga ac
tivitate de construcții-montaj 
care se realizează prin unitățile 
proprii și prin unitățile din sub- 
antrepriza lor ;

d) pregătirea, conform grafi
celor aprobate, a forței de mun
că pe specialități și meserii, lâ 
toate capacitățile noi de investi
ții. organizarea din timp și C- 
fectuâreâ probelor tehnologice, 
în vederea punerii îh funcțiune 
ă obiectivelor lâ termenele pre
văzute în plan ; ministerele, cen
tralele și întreprinderile benefi
ciare de investiții răspund de 
îndeplinirea acestor sarcini.

Art. 18. — Valoarea — 
lor noi și reproiectâte 
pentru prima dată îrt 
va reprezenta, în anul 
nimum 11 la sută din r__
valorică a industriei republicane 
prelucrătoare.

Planul pe 1976 nominalizează 
sarcini privind execuția a 662 o- 
biective de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică de im
portanță deosebită ; Introducerea' 
și extinderea a 158 tehnologii a- 
varisâte; introducerea îrf labri- 
câție a 438 produse noi Și feprO- 
iectate, din care 220 mașini, U- 
tilaje. aparate și instalații, 218 
materiale și bunUti de consum,

Consiîitil dă Mifllștff Va liiâ 
măsuri ca Consiliul . Național 
pentrU Știință și Tehnologie îm
preună Cu titUlârii de plan să 
concentreze eforturile de cerce
tare științifică, de2vdltâf® teh
nologică și introducere a. progre
sului tehhiq în 
recții î

â) extinderea și intensificarea 
acțiunilor de asimilare a nOi 
produse’ care să asigure : redu
cerea în continuare a tuturor 
categoriilor de importuri, atît în 
anul 1976. cit și în anii urmă
tori : îmbunătățirea structurii 
producției ; realizarea utilajelor 
necesare programului de inves
tiții : creșterea exportului ; di
versificarea sortimentală a măr
furilor destinate fondului pieței 
pentru satisfacerea 
bune w condiții a 
populației ;

b) perfecționarea ______
folosirea pe scară largă a tehno
logiilor care asigură utilizarea 
eficientă â resurselor de ener
gie. atingerea unor râhdamente 
înalte la instalațiile energetice ;

c) amplificarea aportului cer
cetării și dezvoltării tehnologice 
la soluționarea problemelor le
gate de dezvoltarea bazei pro
prii de 'materii prime, prin in
troducerea în circuitul economic 
a noi rezerve de Substanțe mine
rale utile, valorificarea Superi
oară și complexă a acestora, in
clusiv a celor cU conținuturi re
duse, extinderea utilizării deșeu
rilor și a tuturor categoriilor de 
resurse secundare : Creșterea 
productivității muncii și reduce
rea cheltuielilor materiale de 
producție prin extinderea meca
nizării și automatizării ; mic?^ 
rarea consumurilor specifice la 
cocs, metal, lemn, produs® chi
mice, materiale de construcții, 
produse âle industriei ușoare I 
aplicarea largă în practică a 
procedeelor tehnologice noi și 
perfecționate ■

d) creșterea’contribuției cerce
tării la îmbunătățirea condițiilor 
de protecție a muncii și a con
dițiilor de muncă, la ocrotirea 
sănătății populației, precum și 
la protecția mediului înconjură
tor.

Art. 19. — Consiliul de Miniș
tri va asigura ca. Comitetul de 
Stat al Planificării. Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiaîe 
și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe. Ministerul Finanțe
lor. împreună cu ministerele, ce
lelalte organe centrale și locale, 
centralele și întreprinderile, să 
ia măsuri pentru o mai rațio
nală gospodărire a resurselor 
materiale alocate prin plan și 
realizarea unui regim strict de 
economii. îndeosebi prin :

â) elaborarea Și aplicarea de 
norme de consum cu fundamen
tare tehnică pentru toate pro
dusele fabricate. revizuirea și 
îmbunătățirea permanentă a 
normelor și normativelor de con
sum și de stoc de materii prime, 
materiale, combustibili, energie 

. ambalaje, , urmărind în toate 
unitățile economice încadrarea 
strictă în normele și normati
vele aprobate, pînă la nivel de 
secție și ateliere :

b) economisirea la maximum 
a metalelor prin revizuirea pro-

lectelPr unor mașini și utilaje, 
croirea rațională a laminatelor, 
reducerea pierderilor în proce
sele metalurgice ;

c) intensificarea realizării și u- 
tilizării în producție a unor ma
teriale înlocuitoare cu eficiență 
economică ridicată ; intensifica
rea colectării și valorificării de
șeurilor de toate categoriile, pre
cum și a recuperării resurselor 
energetice secundare ;

d) desfășurarea ritmică a a- 
provizionării în. concordanță- cu 
programele de producție și de 
execuție a lucrărilor de con- 
strucții-montâj, asigurarea res
pectării stricte a contractelor e- 
conomice încheiate.

Art. 20. — în anul 1976. pro
ductivitatea muncii pe o persoa
nă încadrată va fi de :

a) în industria republicană 254 500 lei
b) în activitatea de construcții- montaj 102 500 lei
c). în. transporturile feroviare

Numărul de personal pe total 
economie va ajunge în anul 1976 
la 6 655 mii.

Prin învățămînt profesional, 
tehnic și liceal de specialitate, 
precUm și prin curâuri de califi
care și cursuri de Specializare 
poStliceâlă de scurtă durată vor 
fi pregătiți 215 760 muncitori ca
lificați care vor intra în produc
ție în anul 1976.

Att. 21. —- Consiliul de Miniș
tri va lua măsuri ca :

a) Ministerul Muncii. Comite
tul de Stat al Planificării și titu
larii de plan să asigure perfec
ționarea organizării producției și 
a muncii în întreprinderi, în sec
ții și la fiecare loc de muncă ; 
respectarea corelațiilor între 
principalii indicatori de muncă 
și retribuire a muncii ;

— industria republicană
— întreprinderile agricole de stat

547,7 mii tone km conv..

fo) Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și Comite
tul de Stat al Planificării, îm
preună cu titularii de plan să 
ia măsuri pentru introducerea 
progresului tehnic și respectarea 
programelor de asimilări ;

c) Ministerul Muncii. Ministe
rul Educației și Invățămîntului 
și Comitetul de Stat al Planifi
cării să concretizeze programele 
speciale de asigurare, pregătire 
și perfecționare a forței de mun
că, pe meserii și specialități, pe 
ministere, centrale, unități și 
județe.

Art. 22. — în anul 1976, costu
rile de producție vdr fi :

A. Cheltuieli maxime lâ 1.000 
lei producție-marfă în :

906.5 lei b
980,0 lei ’

produsft- 
intrOduȘ® 
fabricație 
1976, mi- 
producția

următoarăle di-

în cit mâi 
consumului

Continuă și

B. Costul maxim la 1 000 tone 
km conv. în transporturile fero
viare — 131,7 lei.

Cdfisiliul de. Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, centra
lele, întreprinderile. împreună cu 
Ministerul Finanțelor și băncile 
să instituie im regim sever de 
economii, de reducere a consu
murilor de materii prime, mate
riale și ambalaje, energie, com
bustibil. a cheltuielilor de ma
noperă și a celor ădministrativ- 
gospodărești și de combatere a 
oricărei forme de risipă.

Art* 23. — Sarcinile privind 
creșterea productivității muncii 
și reducerea costurilor de pro
ducție sint minimale. Titularii 
de plan vor stabili, prin progra
mele speciale întocmite pe mi
nistere, centrale și Întreprinderi, 
măsuri care să asigure realizarea 
unor niveluri , îmbunătățite. Ia 
acești indicatori, față de preve
derile din plan.

Art. 24. — Volumul total al co
merțului exterior în preturi cu
rente va crește, in anul 1976. cu 
17.8 la sută față de realizările 
preliminate pe anul 1975. iar Vo
lumul încasărilor valutare din 
turismul internațional cu 7 la 
sută.

Consiliul de Miniștri va luă 
măsuri ca ministerele, celelalte 
organe ventrale și locale, centra
lele, -întreprinderile, împreună cu 
Ministerul Comerțului Exterior’ 
și Cooperării Economice Interna
ționale, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Finanțelor 
și băncile, să asigure :

a) îmbunătățirea structurii sor
timentale și â calității produc
ției destiriate exportului. îrt ve
derea obținerii unei eficiențe 
ridicate :

b) realizarea gradului de inte
grare prevăzut pentru anul 
la produsele asimilate pe 
de licență ;

c) Utilizarea rațională a 
durilor valutare alocate 
plan fiecărui minister, centrală 
și întreprindere ;

d) intensificarea prospectării 
pieței externe în vederea con
tractării exporturilor și importu
rilor prevăzute în plan ;

e) intensificarea tratativelor Cu 
partenerii externi pentru reali
zarea integrală a acțiunilor de 
cooperare și specializare prevă
zute, precum și inițierea de noi 
'acțiuni în Vederea extinderii co
laborării economico internațio- • 
nale.

Art. 25. — Venitul național va 
crește, în. anul 1976, cu 10.5% 
față de realizările preliminate 
pe anul 1975. asigurînd resurse
le necesare pentru fondul națio
nal de dezvoltare economico-so
cială și creșterea nivelului de 
trai al populației.

Art. 26. — în anul 1976, volu
mul desfacerilor de mărfuri Cu . 
amănuntul va fi de 154.8 mid. 
lei.

în scopul aprovizionării ritmi
ce a populației. Consiliul de Mi
niștri va asigura Ga titularii de 
plan, împreună cu Consiliul 
pentru coordonarea și îndruma
rea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către 
populați®. Ministerul Comerțului 
Interior. Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Minis
terul Industriei Ușoare. Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și ceilalți titulari cu 
sarcini de livrări la fondul pie
ței. âă ia măsuri pentru :

a) diversificarea sortimentală 
și îmbunătățirea calității produ
selor destinate consumului popu
lației ;

b) livrărea integrală și ritmi
că a produselor alimentar®, tex
tile. încălțăminte, mobilă, a pro
duselor d® uz casnic și gospo
dăresc. a articolelor electroteh
nice și a articolelor pentru co
pii. în cantitățile și sortimente
le prevăzute în plan ;

c) repartizarea de către Orga
nele comerțului interior a fon
dului de marfă pe județe, cu 
stabilirea sarcirtilor pe luni lâ 
produsele de bază. în vederea 
aprovizionării continue a maga
zinelor :

d) îmbunătățirea activității în 
domeniul alimentației publice, 
urmărindu-se extinderea pro
ducției și diversificarea prepa
ratelor culinare, precum și asi
gurarea servirii consumatorilor 
în condiții de igienă și calitate 
ridicată ;

e) îmbunătățirea structurii 
stocurilor din comerț — în ca

1976 
bază
fon- 
prin

11 o

drul resurselor planificate — 
pentru ca acestea să contribuie 
activ la realizarea sarcinilor de 
desfacere și de aprovizionare a 
populației.

Art. 27. — în anul 1976. volu
mul prestărilor de Servicii pen
tru populație va fl de 31,5 mid. 
lei.

în vederea satisfacerii îrt con
diții mai bune a solicitărilor 
populației, Consiliul de Miniștri 
va asigura ca titularii d® plan, 
împreună cu Consiliul pentru 
coordonarea și îndrumarea ac
tivității de aprovizionare și pres
tare de servicii către populație. 
Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare. Uniunea 
Centrală â Cooperativelor Meș
teșugărești. Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum. Mi
nisterul Turismului și celelalte 
Organe, cu sarcini de. prestări de 
servicii să ia măsuri pentru :

a) lărgirea gamei prestărilor 
de servicii ;

b) repartizarea Judicioasă a 
unităților prestatoare pe terito
riu și delimitarea activităților 
in cadrul rețelei de servicii ;

c) îmbunătățirea calității ser
viciilor prestate populației și 
întărirea controlului în-acest do
meniu.

Art. 28. —/Veniturile, totale 
reale ale populației pe un îocui- 
riOr»V7r sPori’ anul 1976, cu 
8-8.5% față,de realizările pfe- 
liffiinate p® 1075.

Fondul de retribuire va fi de
173.3 miliarde lei.

Retribuția medie nominală lu- 
J^ră va fi, in anul 1976. de 
2 025 lei. ca urmare a aplicării 
majorării generale a retribuției 
din anul 1975 ; retribuția reală 
va spori cu 8-8,7% față de rea
lizările preliminate pe anul i075.

Veniturile reale ale țărănimii 
provenite din munca în coope
rativele agricole de producție și 
din gospodăriile personale, 
calculate pe o persoană activă, < 
vor crește cu 9-12nn față de rea
lizările preliminate p® anul 1975.

Art. 29. — S® va extinde băzâ 
materială centru lărgirea și per
fecționarea’ tuturor formelor de 
învățămînt. vor fi aplicate mă
suri în continuare pentru inte
grarea învățămintului cu pro
ducția și cercetarea.

Vor fi construite 2 730 săli de 
clasă și 25 100 locuri în interna
te pentru învățămîntul primar, 
gimnazial, liceal și tehnic-pro- 
fesional ; vor fi date în func
țiune pentru învățămîntul supe
rior spații noi cu p suprafață de 
42 940 mp.

Art. 30. — Capacitatea grădi
nițelor de copii va fi sporită, in 
anul 1976, cu 31 400 locuri, a cre- 
Șelor cu 12 700 locuri, a caselor 
de copii cu 1 900 locuri, a lea
gănelor de copii cu 500 locuri.

ArL 31 — Vor fi date în folo
sință 1 480 paturi de spital și va 
începe construcția unor noi spi
tale în localitățile : Pitești, 
Curtea de Argeș* Brățla, Rîmni- 
cu-Sărat. Nehoiu, Galați. Paș
cani, Slatina, Caracal, Rimnicu- 
Vîlcea, Craiova și București.

Art. 32. — în ânul 1976, Se vdr 
construi 80 000 apartamente din 
fondurile statului, cooperatist® 
și obștești și 65 000 apartamente 
din fondurile populației, cu 
sprijinul statului in credite și 
execuție ; se vor da în funcțiu
ne 80 500 locuri în cămine pen
tru nefamiliști.

Art. 33. - în anul 1976 se va 
extinde cu 535 km rețeaua de 
distribuție a apei, iar cea do ca
nalizare Cu 455 km; parcul de 
mijloace de transport urban in 
comun de persoane va fi dotat 
cu 1 615 vehicule.

Art. 34. — Consiliul d® Miniș
tri. ministerele, celelalte organ® 
centrale și locale, centralele și 
întreprinderile răspund pentru 
Îndeplinirea integrală a preve
derilor de plan și vor lua ma
suri pentru realizarea ritmică și 
în cele mai bune condiții a in
dicatorilor Stabiliți.

Art. 35. — indicatorii planului 
național unic vor ti desfășurați 
pe titulari de plan prin decret 
al Consiliului de Stat.

Indicatorii cuprinși în prezen
ta lege vof putea fi modificați 
în timpul executării planului 
numai prin decret sau lege.

Art. 36. — Se aprobă execu
ția, conform anexei, a Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1974, 
adoptat prin Legea nr. 105/1971
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LEGE 
pentru adoptarea 

Bugetului de stat pe anul 1976
Marea Adunare Națională a 

Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

• Art. 1 — Bugetul de stat pe 
•nul 1976 se stabilește la veni

— Bugetul republican
— Bugetele locale

Art 3.— Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1976. reprezentînd 
vărsămintele din beneficiile uni
tăților economice de stat, impo
zitul pe circulația mărfurilor. 
Impozitul, de , regularizare și alte 
vărsăminte obligatorii ale uni
tăților economice de stat se sta
bilesc în sumă de 136 426.7 mili
oane lei. Veniturile asigurărilor 
sociale de stat pe. anul 1976 se 
prevăd în sumă de 21 180,0 mili
oane lei.
. în vederea realizării integrale 
a veniturilor înscrise în bugetul 
de stat pe anul 1976. Consiliul de 
Miniștri va asigura luarea de că
tre ministere, celelalte organe 
centrale și locale, centrale. în
treprinderi, împreună cu Minis
terul Finanțelor și băncile, a 
măsurilor necesare pentru reali
zarea beneficiilor, impozitelor și 
a celorlalte venituri prevăzute in 
planurile financiare ale unități
lor economice de stat prin :

a) realizarea sarcinilor de
producție, desfacere și prestări 
de servicii la termen. în sorti
mentele . si cantitățile necesare 
economiei naționale, care să asi
gure nivelul acumulărilor bă
nești prevăzute : »

b) aplicarea riguroasă' a pro
gramelor de reducere a cheltu
ielilor de producție, elaborate de 
către întreprinderi, centrale, mi
nistere și celelalte organe cen
trale și locale, pentru gospodări
rea judicioasă și cu simt de răs
pundere a mijloacelor materiale 
Sț bănești. încadrarea in nivelul 
stabilit a cheltuielilor de pro
ducție si de circulație si spori
rea. pe această bază, a rentabili
tății in fiecare unitate econo
mică :...........

c) /folosite» intensivă a capaci
tăților de producție, darea în ex
ploatare a noilor capacități .la. 
termenele stabj,litș, îndeplinirea 
conform graficelor aprobate' a 
indicatorilor tehnico-economici 
proiectați la noile obiective ce 
se pun în funcțiune ;

d) identificarea și mobilizarea 
de noi rezerve pentru reducerea 
consumurilor specifice de mate
rii prime si materiale, combus
tibili șj energie :

e) Creșterea productivității 
muncii pe calea perfecționării 
Organizării producției și a mun
cii. promovării tehnologiilor mo
derne. extinderii mecanizării $i 
automatizării proceselor de pro
ducție. perfecționării pregătiri 
profesionale a forței de muncă 
și utilizării raționale a timpului 
de muncă.

Art. 4. ~ Veniturile bugetului 
de stat pe anul 1976 din impozi
te "șî taxe de la populație se sta
bilesc în sumă de 24 988.1 mili
oane lei.

a) inVățămînt
b) cultură și artă
c) sănătate
d) educație fizică și sport
e) ajutoruJ de stat pentru copii
f) asigurările sociale de stat
g) pensii și ajutoare pentru I.O. VJ 

militari și alte persoane.
precpm și pentru asistență soci

.în vederea îndeplinirii sarcini
lor de plan cu cheltuieli cît mai 
reduse, ministerele, celelalte or
gane centrale ale administrației 
de stat, comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare 
și instituțiile de stat vor lua mă
suri pentru folosirea cît mai ju
dicioasă a bazei materiale exis
tente. utilizarea economicoasă a 
mijloacelor materiale si bănești 
alocate, aplicarea unui regim 
strict de economii și reducerea 
continuă a cheltuielilor de între
ținere și funcționare.

Art. 7. — Cheltuielile bugetu
lui’ de stat pe anul 1976 pentru 
organele puterii si administrației 
de stat, precum și pentru orga
nele judecătorești și cele ale 
procuraturii se stabilesc in sumă 
de 3 116,6 milioane Iei. din care 

Venituri
— în mii lei —

Nr JUDEȚUL din care : Cheltuieli
Total venituri

proprii

1. 802 914 379 676 802 914
2. Arad .... 876 773 702 820 876 773
3. Argeș .... 1 103 135 611 955 1 103 135
4. Bacău .... , ■ 1 104 830 620 942 1 104 830
5. Bihor _ • . 1 301 940 776 590 1 301 940
6 Bistrița-Năsăud . 705 701 212 364 705 701
7. Botoșani 936 637 281 222 936 637
«. Brasov 1 043 158 780 798 1 043 158
9 Brăila 746 486 537 684 746 486

10. Buzău 873 406 420 463 873 408
11. Caraș-Severin ♦ • • 980 422 339 622 980 422

turi în sumă de 258 008.3 milioa
ne lei si la cheltuieli în sumă de 
258 008,5 milioane lei.

Art. 2. — Repartizarea venitu
rilor. și cheltuielilor bugetului 
de stat, pe anul 1976. este urmă
toarea :

— în milioane lei —
Venituri Cheltuieli
215 790.7 215 790,7

42 217,8 42 217,8
Art. 5. — Cheltuielile bugetu

lui de stat pe anul 1976 pentru 
finanțarea economiei naționale 
se stabilesc în sumă de 166 590.2 
milioane lei.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și locale, centra
lele. întreprinderile. Ministerul 
Finanțelor și băncile să asigure 
finanțarea la timp și cu spirit de 
economie a tuturor obiectivelor 
și acțiunilor cuprinse în Planul 
național unic de dezvoltare eco
nomică și social.ă.

în vederea înfăptuirii progra
mului de investiții și creșterii 
eficientei economice în utiliza
rea resurselor materiale și bă
nești alocate, ministerele, cele
lalte organe centrale și comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București vor lua măsuri 
pentru :

a) asigurarea resurselor desti
nate finanțării investițiilor în 
condițiile și la termenele stabili
te prin plan ;

b) pregătirea din timp a docu
mentațiilor tehnico-economice. 
îmbunătățirea fundamentării e- 
conomice a investițiilor și redu
cerea costului acestora :

c) contractarea utilajelor și a 
instalațiilor tehnologice cu ter
mene de livrare corelate cu cele 
privind desfășurâtea lucrărilor 
de construcții-mon.taj : respecta
rea cu strictețe a programelor 
de livrare a utilajelor tehnolo
gice. intensificarea ritmului de 
montaj pe șantiere pentru redu
cerea și lichidarea imobilizări
lor de fonduri în utilaje existen
te în stoc, cu durate de stațio
nare depășite :

d) întărirea ordinii și discipli
nei in gospodărirea . mijloacelor 
materiale și bănești pe șantiere, 
evitarea oricărei. forme de risi
pă. folosirea judicioasă a fondu
rilor de organizare de șantier, 
utilizarea la maximum a utilaje
lor și mecanismelor de con
strucții.

în scopul accelerării vitezei de 
rotație a fondurilor, ministerele, 
celelalte organe centrale și loca
le. centralele, întreprinderile vor 
lua măsuri pentru scurtarea ci
clului de aprovizionare, produc
ție și desfacere. îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
dimensionarea judicioasă a mij
loacelor circulante și utilizarea 
cu eficiență sporită a acestora, 
prevenirea imobilizărilor de fon
duri în stocuri peste necesar.

Art. 6. — Cheltuielile bugetu
lui de stat pe anul 1976 pentru 
finanțarea acțiunilor social-cul- 
turale se stabilesc in sumă de 
56 956.2 milioane lei, din care 
pentru :

14 781.6 milioane lei ;
1 018,5 milioane lei ; 

11 690.1 milioane lei ; 
335.0 milioane lei .

7 754,0 milioane lei ; 
19 673,0 milioane lei :

L,
ilă 1 704,0 milioane lei ;

6.9 milioane lei pentru Marea 
Adunare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile bugetu
lui de stat pe anul 1976 pentru 
apărarea țării se stabilesc în 
sumă de 10 434.0 milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliu
lui de Miniștri se stabilește, pen
tru anul 1976. la suma de 2 743.7 
milioane lei. iar fondurile de re
zervă bugetară la dispoziția co
mitetelor executive ale consili
ilor populare județene si al mu
nicipiului București la suma de 
311.0 milioane lei. potrivit repar
tizării prevăzute în bugetul de 
stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor 
județelor și al municipiului 
București pe anul 1976 se stabi
lește astfel :

12. Cluj . . : : : : 1 440 383 l 061 604 1 440 383
13. Constanța 1 493 944 841 105 1 493 944
14. Covasna . 543 825 301 602 543 825
15. Dîmbovița 880 458 456 658 880 458
16. Dolj . . 1 183 611 744 576 1 183 611
17. Galați . 1 051 693 580 493 1 051 693
18. Gorj . 707 641 284 244 707 641
19. Harghita . ; 727 612 408 347 727 612
20. Hunedoara . 1 116 082 503 319 1 116 082
21. Ialomița 764 236 351 839 764 236
22. Iași ; 1 444 544 610 595 1 444 544
23. Ilfov . . 1 005 371 725 328 1 005 371
24. Maramureș . 921 250 469 424 921 250
25. Mehedinți ; 700 137 228 850 700 137
26 Mureș 1 114 531 778 726 1 114 531
27. Neamț . 883 105 539 456 883 105
28. Olt . . 844 918 365 842 844 918
29 Prahova . 1 245 199 983 794 1 245 199
30. Satu-Mare . 824 085 433 994 824 085
3î. Sălaj 589 083 211 503 589 083
32. Sibiu 810 076 682 305 .810 076
33. Suceava . 972 428 543 383 972 428
34 Teleorman 804 857 441 065 804 857
35. Timiș . 1 514 553 l 118 679 1 514 553
36 Tulcea 733 623 229 305 733 623
37. Vaslui . . 879 453 305 224 879 453
38 Vîlcea . 920 392 298 928 920 392
39 Vrancea . 680 889 258 464 680 889
40 Municipiu] București . 4 944 464 4 370 284 4 944 464

Art. 11. — Sumele defalcate 
pentru bugetele locale, în anul 
1976. din impozitul pe retribuție 
și impozitul pe circulația mărfu

Nr. 
crt. JUDEȚUL impozitul 

pe retribuție

1. Alba . . .
2. Arad . . .
3. Argeș . . .
4 Bacău . ,
5. Bihor
6. Bistrița-Năsăud
7. Botoșani
8. Brașov .
9. Brăila .

10. Buzău
11. Caraș-Severin
12. Cluj . . .
13. Constanța .
14. Covasna . .
15. Dîmbovița .
16. Dolj . . »
17. Galați .
18. Gorj
19 Harghita
20. Hunedoara .
21 Ialomița
22. Iași ....
23 Ilfov . . .
24. Maramureș
25. Mehedinți .
26. Mureș
27. Neamț . . •
28. Olt ... .
29. Prahova
30. Satu-Mare .
31. Sălaj . . .
32. Sibiu
33. Suceava
34. Teleorman .
35. Timiș . .
36. Tulcea .
37. Vaslui . .
38. Vîlcea ...
39. Vrancea
40. Municipiul București

Art. 12. — Subvențiile ce se a 
cordă din bugetul republican 
pentru echilibrarea bugetelor lo

— Județul Bistrița-Năsăud 333 337 mii lei
— Județul Botoșani 405 415 mii lei
— Județul Caraș-Severin 280 800 mii lei
— Județul Ialomița 147 397 mii lei
— Județul Maramureș 66 826 mii lei
— Județul Mehedinți 236 287 mii lei
— Județul Olt 174 076 mii lei
— Județul Sălaj 297 580 mii lei
— Județul Teleorman - 93 792 mii lei
— Județul Tulcea 299 318 mii lei
— Județul Vaslui 359 229 mii lei
— Județul Vîlcea 386 464 mii lei
— Județul Vrancea 157 425 mii lei

Art. 13. — Comitetele sau bi
rourile executive ale consiliilor 
populare vor lua măsuri pentru 
sporirea veniturilor proprii și re
ducerea, pe această cale, a mij
loacelor de echilibrare prevăzute 
a se primi din bugetele unități
lor administrativ-teritoriale ierar
hic superioare sau din bugetul 
republican.

Art. 14. — Volumul bugetelor 
municipiilor pe anul 1976 se sta
bilește în suma de 4 791 261 mii 
lei, potrivit repartizării prevăzu
te în bugetul de stat..

în cazuri justificate, comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene, de acord cu 
comitetele executive ale consi
liilor populare municipale, pot 
să modifice volumul și structura 
bugetelor municipiilor, cu res
pectarea indicatorilor financiar» 
aprobați pentru fiecare județ.

Art. 15. — în anul 1976. viră
rile de credite bugetare de la. un 
alineat la altul. în cadrul ace
luiași articol al clasificați®! bu
getare. se aprobă de ordonatorii 
de credite pentru planurile pro
prii de cheltuieli.

Art. 16. — Consiliul de Miniș
tri. ministerele, celelalte organe 
centrale și locale răspund pentru 
realizarea veniturilor înscrise în 
bugetul de stat pe anul 1976 și 
efectuarea cheltuielilor bugetare 
în strictă concordantă cu realiza
rea sarcinilor de plan.

Consiliul de Miniștri va anali
za. periodic, cu ministerele și ce
lelalte organe centrale, modul de 
îndeplinire a prevederilor buge
tare la venituri și de efectuare 
a cheltuielilor și va lua măsuri 

rilor realizate prin unitățile de 
subordonare republicană se sta
bilesc după cum urmează :

— în mii lei —-
Sume defalcate din :

impozitul 
pe circulația 
mărfurilor

220 000 203 238
173 953 ■' — ■
390 000 101 180
330 000 153 888
320 000 205 350

65 000 95 000
80 000 170 000

262 360 — •
208 802 —
163 000 287 943

285 000 75 000
378 779 —
435 000 217 839
80 000 162 223

253 000 168 800
415 000 24 035
390 000 81 200
170 000 253 397
160 000 159 265
480 000 132 763
130 000 135 000
335 000 498 94»
280 043 —
240 000 145 000
135 000 100 000
290 000 45 805
215 000 128 649
155 000 150 000
261 405 —
140 000 250 091
50 000 30 000

127 771 —
245 000 184 045
140 000 130 000
395 874 —
105 000 100 000
95 000 120 000

155 000 80 000
85 000 180 000

574 180 —

cale, în anul 1976, se stabilesc 
după cum urmează : 

pentru bunul mers al execuției 
bugetare, realizarea integrală a 
veniturilor și aplicarea unui re
gim sever de economii la chel
tuieli.

Art. 17. — Consiliul de Miniș
tri este autorizat să aprobe in
troducerea în indicatorii econo
mici și financiari pe anul 1976. 
precum și în volumul și struc
tura bugetului de stat adoptat 
prin prezenta lege, modificările 
rezultate din adaptarea Indicato
rilor planului național unic de 
dezvoltare economică și socială, 
din, punerea în aplicare în udele 
ramuri economice a prețurilor 
de producție și livrare reașezate, 
din aplicarea noilor prețuri de 
deviz pentru lucrările de con- 
strucții-montaj. precum și în alte 
cazuri justificate, fără a afecta 
echilibrul financiar.

în cazurile în care, pe baza u- 
nor dispoziții legale, au loc tre
ceri de unități, acțiuni sau sar
cini de la un titular de plan la 
altul ori se introduc în plan lu
crări de investiții din rezervele 
aprobate în acest scop. Ministe
rul Finanțelor va introduce mo
dificările’corespunzătoare în in
dicatorii financiari ai titularilor 
de plan, precum și în volumul și 
structura bugetului de stat.

Art. 18. — Se adoptă contul 
general de încheiere a exerci
țiului bugetar pe anul 1974. la 
venituri în sumă de 210 111 192 743 
lei și la cheltuieli în sumă de 
207 322 002 290 lei. cu un excedent 
in sumă de 2 789 190 453 lei. din 
care 1 385 745 338 lei la bugetul 
republican și 1 403 445 115 lei la 
bugetele locale.

HOTÂRlRE

cu privire la aplicarea experimentală
a proiectului Legii retribuirii muncii 
în unitățile agricole cooperatiste

Avînd în vedere că proiectul Legii retribuției muncii în unitățile 
agricole cooperatiste reglementează un domeniu complex de rela
ții sociale Intr-unui din sectoarele de mare însemnătate pentru 
economia națională, apare necesar ca adoptarea definitivă a acestei 
reglementări să aibă loc după o prealabilă aplicare experimentală.

Legea nr. 57/1974 a retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, 
ale cărei principii stau la baza proiectului Legii privind retribuirea 
muncii în unitățile agricole cooperatiste, stabilește că retribuirea 
muncii în această categorie de unități se face în temeiul unor 
reglementări proprii, aprobate prin lege.

în aceste condiții, organizațiile din cooperația agricolă de pro
ducție urmează să aplice, cu titlu experimental, pe perioada anului 
1976, principiile și reglementările cuprinse în proiectul Legii pri
vind retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste, urmînd 
ca dezbaterea și adoptarea legii de către Marea Adunare Națională 
să aibă loc după această perioadă spre a fi folosită experiența 
ce va fi dobîndită, precum și concluziile ce se vor desprinde din 
propunerile și observațiile formulate în cursul dezbaterii publice.

în vederea creării cadrului necesar pentru perfecționarea regle
mentării retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

HOTĂRĂȘTE:

1. Retribuirea muncii în unitățile agricole cooperatiste se face, cu începere de la 1 ianuarie 
1976, potrivit prevederilor din proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.

Aplicarea acestor prevederi se va face experimental, pe timp de un an.
2. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agrico

le de Producție și consiliile populare vor lua măsuri de organizare a muncii și de aplicare a retri
buției în toate unitățile cooperatiste potrivit acestor prevederi.

3. Consiliul de Miniștri, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție 
vor urmări experimentarea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste și, în funcție de rezul
tatele și concluziile reieșite, vor face propuneri de îmbunătățire a proiectului legii pe care îl vor su
pune spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale, la sfîrșitul anului 1976.

mărturie elocventă a responsabilității partidului
și statului nostru față de viitorul poporului român, 

de soarta păcii, securității și cooperării internaționale
A

In Europa se impun noi pași 
spre întărirea păcii și securității

împreună cu toți tovarășii de 
muncă — români, germani, de 
alte naționalități — am urmărit 
cu deosebită atenție dezbaterile 
din Marele sfat al țării. Ca în
totdeauna, inimile ni s-au um
plut de bucurie: expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu este 
un exemplu de profundă anali
ză a vremurilor pe care le 
trăim. Chemările la realism și 
luciditate, lansate pentru a 
feri omenirea de pericolul unei 
conflagrații nimicitoare, au con
stituit o confirmare strălucită a 
eforturilor perseverente pe care 
România socialistă. Partidul Co
munist Român, le depun pen
tru asigurarea unei păci traini
ce. a unei securități adevărate, 
menite a pune la adăpost toate 
popoarele de amenințarea răz
boiului. îmi revin în memorie 
acele sublinieri referitoare la 
continentul european, în contex
tul angajamentelor asumate la 
Helsinki.

Desigur, în Europa — locul de 
pornire a celor două războaie 
mondiale, care au pricinuit in
calculabile distrugeri — în ul
timii ani. ca urmare a preocu
părilor statelor socialiste, ale 
clasei muncitoare de pe conti
nent. ale cercurilor politiee pro
gresiste. realiste, s-au înfăptuit 
unii pași de natură să duță la 
creșterea încrederii, la intensi
ficarea cooperării între statele 
europene. Există, așa cum o do
vedește realitatea, un început 
bun. Numeroase practici ale,dău
nătorului „război rece“ au fost 
abandonate, unele bariere din 
calea colaborării economice au

Pe primul plan - omul, 
bunăstarea, demnitatea 

și fericirea sa
Acum, cînd ne pregătim ca. 

pe baza bogatelor realizări ale 
cincinalului pe care îl încheiem, 
să pășim intr-o nouă etapă a 
dezvoltării noastre economico- 
sociale, expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
fața aleșilor țării se 'înscrie ca 
un eveniment politic cu deosebit 
de bogate și profunde semnifi
cații. menit să ofere o imăgine 
analitică, profund realistă a o- 
rizonturilor lumii contemporane, 
și. totodată, un cadru complex 
de acțiune pentru înfăptuirea 
păcii și progresului. Cu atît mai 
mult pentru noi, cei ce ne pregă
tim să devenim specialiști in 
domeniu] cercetării științifice 
expunerea secretarului general 
al partidului învederează accen
te aparte. înscriindu-se în atmos
fera colectivă de pregătire a 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. Am .reținut în acest 
sens ideea potrivit căreia ..în 
spiritul documentelor adoptate 
la Helsinki, apare necesară o 

fost ridicate. Principii cu valoa
re universală au fost înscrise în 
Actul final de la Helsinki. Dar. 
aceeași realitate pe care o trăim, 
ne arată că lucrurile nu s-au 
schimbat prea mult. Să ne gîn- 
dim, de pildă, la existența ana
cronicelor blocuri militare opu
se, la acumulările imense de e- 
fective militare, arme și arma
ment, intre care nuclear. Oare 
s-au adunat, întocmai unor nori 
negri asupra noastră, și care a- 
menință munca noastră, reali
zările de pînă acum.

Pentru orice om de bună cre
dință este clar că pacea nu va 
birui decît atunci cînd decla
rațiile vor fi însoțite de fap
te care să demonstreze loialita
tea față de cuvinte. Iată de ce 
expunerea magistrală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, expri- 
mînd răspunderea pentru viito
rul nostru, al întregii omeniri, 
lansează o nouă și vibrantă che
mare la continuarea procesului 
pozitiv, abia început, la făuri
rea unei Europe a democrației, 
păcii, securității și cooperării in
ternaționale.

Pregătindu-ne să intrăm în 
cincinalul 1976—1980. cu rezul
tatele prestigioase ale anilor din 
urmă, aducem prinos de recu
noștință celui care, gîndind și 
contribuind la binele poporului 
său, se află mereu printre iluș
trii inițiatori ai lumii pașnice și 
prospere de mîine: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ALEXANDRU KLINGER 
lăcătuș. întreprinderea 

„Electrobanat“ Timișoara

definire clară de către opinia 
publică de pe continent, de 
către oamenii de cultură a no
țiunii de umanism, a principii
lor sale de/bază, precum și a 
căilor de afirmare, atît în sfera 
vieții sociale și culturale na
ționale, cît și în relațiile dintre 
state, a unui umanism nou, care 
să pună pe primul plan omul, 
bunăstarea, demnitatea și feri
cirea- sa“.

în accepția cuprinzătoare a 
expunerii secretarului general 
al partidului. în spiritul ideii 
majore ce decurge din docu
mentele Congresului al XI-lea 
al partidului, făurirea acestui 
nou umanism implică în mod 
necesar o înaltă răspundere po
litică și morală din partea omu
lui de știință, îi solicită anga
jarea deliberată de partea for
țelor progresului și păcii. De
vine tot mai clar pentru noi, 
viitorii specialiști, nevoia de a 
ne implica nemijlocit în solu
ționarea marilor probleme ale 

lumii contemporane. în activi
tatea științifică subordonată ne
voilor materiale și spirituale ale 
omului, de pe pozițiile filozo
fiei marxist-leniniste. în această 
idee se regăsește o teză formu
lată de secretarul general al 
partidului, în cuvintarea rostită 
la deschiderea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R., potrivit 
căreia nu există, in ultimă in
stanță, domeniu al naturii și so
cietății care să nu poată fi a- 
bordat și cunoscut. De aceea, 
pentru noi, specialiștii ce vom 
intra în muncă in cincinalul re
voluției tehnico-științifice. expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vine să deschidă noi 
orizonturi umaniste, să dea o o- 
rientare constructivă efortului de 
cunoaștere și abordare științi

A

îndemn la cunoaștere, 
îndemn la acțiune

(Urmare din pag. T)
limpede și mai puternică ima
ginea democratismului orînduirij 
socialiste ce invită tînăra gene
rație, alături de întregul popor, 
la cunoașterea aprofundată, la 
însușirea temeinică, organică a 
liniei politice a partidului și sta
tului nostru. De aceea, pentru 
noi, uteciștii, acest document 
semnifică o nouă dovadă a înal
tei responsabilități comuniste, pe 
care partidul și statul o nutresc 
față de dezvoltarea și afirmarea 
tineretului. în condițiile păcii și 
libertății la scara planetei. Prin 
acest document, avem o imagine 
amplă a sarcinilor ce ne revin 
nouă, organelor și organizațiilor 
U.T.C.. în vederea educării tine
rei generații în cultul răspunde
rii față de propriul său viitor. 
Așa cum. prin esența ei. con
cepția profund umanistă a parti
dului și statului nostru îngemă
nează domeniile politicii interne 
și externe, tot la fel în preocu
pările organizațiilor U.T.C. grija 
pentru formarea politică revolu
ționară. în spiritul înaltului pa
triotism socialist, a tineretului, 
se unește cu preocuparea respon
sabilă pentru formarea tinerilor 
în spiritul colaborării și solida
rității cu toate forțele progre
siste și democratice. Inspirîn-

Preocupare profundă 
pentru ziua de mîine
(Urmare din pag. 1)

atâtor ani de zile de muncă 
zdravănă și solidă, a mii de oa
meni. ar putea fi distrus cu o 
singură bombă nucleară. Am ci
tit undeva că o singură bază de 
lansare a rachetelor interconti
nentale costă cit o hidrocentrală 
de 1 TOO megawați, deci de peste 
trei ori mai mare decit cea pe 
care am făcut-o noi aici la Lo
tru ! Cred că nimeni nu. poate 
înțelege sensul cursei înarmări

fică a tuturor problemelor lumii 
contemporane. Și tocmai de 
aceea legitima adeziune a tine
rei generații ține de forța cu' 
care ea își regăsește ideile de' 
viață și muncă în spiritul acestei 
expuneri, de responsabilitațea cu 
care ea se angajează să-și in
tensifice continuu, strădaniile în 
acțiunea de transformare revo- 
luționară a societății românești, 
să participe tot mai activ la 
înfăptuirea Programului istoric 
al partidului, să se afle în pri
mele rinduri ale celor care luptă 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

SILVIA CAȘARU 
studentă la Facultatea de mate-, 
matică-mecanică. Universitatea 

București

du-ne din acest document, de 
excepțională importanță teore
tică, și practică, noi, activiștii 
U.T.C.. avem directionatâ, astfel, 
o linie de acțiune cuprinzătoare 
în vederea formării tineretului 
în spiritul răspunderii atît față 
de patria noastră, cit și față de 
viitorul omenirii. Și. așa cum 
din înaltul exemplu al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, inițiator 
și promotor consecvent al noii 
ordini politice și economice in
ternaționale, tînăra generație are 
de .desprins un model de identi
ficare între principiu .și acțiune’ 
politică este de datoria, organiza
țiilor U.T.C. să militeze neobosit' 
pentru ca fundamentele politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru să fie pe de
plin cunoscute și traduse in 
viață de către fiecare utecist. de 
către fiecare tinăr.

Pășim intr-un nou cincinal a- 
vînd deplina certitudine că dis
punem nu numai de o jalonare’ 
clară a cadrului politic, econo
mic și social intern, dar și de o 
viziune integratoare, lucidă și 
activă, asupra locului și rolului 
României socialiste, a tinerei 
sale generații în perspectiva vii
torului omenirii. Și aceasta ne dă 
sentimentul tonifiant că avem 
pentru ce munci, pentru ce lupta 
și în ce crede.

lor. mai ales a celei nucleare, 
totuși aceasta continuă, in timp 
ce milioane de oameni suferă 
sau chiar mor de foamete, sub
nutriție, epidemii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
poate fi pe deplin sigur că noi 
îl aprobăm și sprijinim cu toată 
ființa atunci cină cere, in nu
mele nostru, șt de fapt al tu
turor oamenilor din lume, ca in 
viața mondială să domnească 
legile eticii, rațiunii fi echității.
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PROFESIA TA
PRINCIPIU DE BAZĂ 

ÎN PREGĂTIREA CADRELOR 

NECESARE COOPERAȚIEI 
DE CONSUM -

ÎN VIITORUL CINCINAL
Cartea reprezintă pentru elevii Liceului economic din Buzău 

un prieten statornic, util și oricind binevenit, iar biblioteca 
liceului oferă posibilități multiple pentru realizare-a acestor de
ziderate.

Bun gu»t, fantezie, ospitalitate. Ca să te simți cit mai bine. 
Calități pe care elevele aflate in practică la restaurantul-clasă 
al școlii din Ploiești trebuie să le aprecieze Cu obiectivitate. 
Așadar, in dublă ipostază : de consumatori și de lucrători.

Cunoștințele însușite la ore sînt verificate de viitorii depana
tori aparate de radio și televizoare, in laboratorul școlii din 
Buzău. Noțiunile teoretice devin deprinderi, iar acestea cafti? 
tudini.

FORMAREA PRIN MUNCĂ Șl PENTRU MUNCĂ
PRACTICA - MIJLOC DE 
INTEGRARE A ELEVILOR 

ÎN VIITOAREA PROFESIUNE
ALEXANDRU DINULESCU,

directorul Direcției organizare și invățămînt

în cuvîntarea rostită cu prilejul deschi
derii anului de invățămînt tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Societatea pe care 
o edificăm este o societate a muncii, a crea
ției ; în ea nu își au și nu-și vor avea locul 
cei ce nu muncesc. Iată de ce învățămîntul 
trebuie să facă totul pentru a pregăti tine
retul pentru muncă, pentru creație".

Transpunerea în viață a acestui, principiu 
de integrare a învățămîntului eu producția 
impune orientarea efectivă și permanentă a 
eforturilor personalului din școli, a lucră
torilor din întreprinderile și organizațiile 
cooperației de Consum pentru a asigura o e- 
ficiență maxima procesului de formare a vii
torilor lucrători. Aceste eforturi trebuie să 
aibă în vedere momente hotărîtoare ale pro
cesului de formare a tinerilor. Sub acest as
pect, uri prim factor determinant îl consti
tuie orientarea spre acele profesiuni care co
respund în cît mai mare măsură aptitudini
lor și aspirațiilor lor personale. Iată de ce la 
orientarea candidați lor pentru diferitele for
me ale învățămîntului cooperației de consum 
(școli de specializare postliceală, școli profe
sionale, cursuri de calificare), întreprinderile 
și organizațiile noastre țin seama, concomi
tent cu realizarea planului de recrutare, de 
măsura în care fiecare tînăr corespunde ce
rințelor realizării profesionale cît mai depli
ne în meseria respectivă. Este adevărat că 
posibilitățile actuale de investigare sînt mo
deste, însă cu mai mult interes și simț de 
răspundere, prin legătura cu școala absolvi
tă, prin simple teste’ de îndemînare se va 
putea realiza o informare cît mai completă 
asupra posibilităților de formare a persona
lității fiecărui tînăr. Organizațiile U.T.C. din 
școli și întreprinderi pot contribui, prin for
mele specifice pe care le au la îndemînă : 
dezbateri, vizite în întreprinderi, întîlniri cu 
lucrători din cooperația de consum, la pro
cesul orientării tinerilor spre meseriile care 
le oferă condiții depline pentru afirmare pe 
plan social.

Un alt factor determinant al pregătirii ti
nerilor prin muncă și pentru muncă îl con
stituie modul de însușire a viitoarei meserii, 
în acest sens, liniile directoare rezultate din 
documentele de partid cu privire la perfec
ționarea continuă a învățămîntului privesc 
sporirea aportului școlii în instruirea prac
tică a elevilor, precum și dezvoltarea cadru
lui de relații școală-producție pentru facili
tarea maturizării 'profesionale a viitorilor 
lucrători. Transpunerea în viață a acestor o- 
rientări se realizează în școlile cooperației de 
consum prin crearea și dezvoltarea — an de 
an — a bazei didactico-materiale de prac
tică (ateliere și laboratoar.e-școală, magazi- 
ne-clasă) care, îmbinată cu unele acțiuni cu 
caracter formativ (concursuri anuale pe spe
cialități și meserii, tabere școlare etc) au 
permis, în ultimul timp, o mai bună înca
drare a absolvenților noștri în exigențele 
producției și, în general, ale vieții sociale.

în cadrul activităților aplicative urmărim 
formarea unei atitudini creatoare a elevilor 
față de muncă, iar cadrul propice îl consti
tuie cooperativa școlară. Potrivit statutului 
model, cooperativele școlare asigură partici
parea tuturor membrilor lor, elevi, în timpul 
cursurilor teoretice, la activitatea cooperati
vei, în scopul formării priceperilor și deprin
derilor de muncă în specialitățile organizare 
și tehnica activității cooperației de consum, 
contabilitate, planificare etc. întreaga acti
vitate a cooperativei este organizată și con
dusă de elevi, care, sub îndrumarea profe
sorilor, îndeplinesc funcțiile de președinte și 
contabil șef — aleși de adunarea generală —

și, periodic, prin rotație, funcția de vînzător, 
merceolog etc. Activitatea elevilor în cadrul 
cooperativelor școlare nu ' constituie numai 
un mijloc eficient de stabilire a unor legă
turi firești între teorie și practică. Gospodă
rirea în comun a bunurilor economice încre
dințate spre gestionare, răspunderile elevilor 
în cadrul organelor de conducere și control 
ale cooperativei școlare, precum și în exerci
tarea celorlalte funcții fac din aceste micro- 
organizații un mijloc complex de educație a 
elevilor din școjile noastre, prin familiariza
rea acestora — încă de pe băncile școlii — cu 
activitatea în cooperația de consum ; se ata
șează de specialitatea și sectorul în care vor 
lucra după absolvire.

Aceleași valențe formative și educative le 
posedă atelierele-școală și laboratoarele (pes
te 40) cu 16 profiluri distincte (croitorie pen
tru bărbați și femei, bruțărie, tapițerie, de
panare aparate radio și televizoare etc.). Cu 
toate rezultatele pozitive obținute an de an, 
concretizate într-o producție anuală de peste 
4 milioane lei, realizată de atelierele-școală, 
cît și printr-o mai bună pregătire a elevi
lor, există încă rezerve pentru sporirea efi
cienței acestei activități. Conducerile școlilor 
de cooperație, maiștrii-instructori și îndeo
sebi întreprinderile economice care tutelează 
atelierele-școală trebuie să folosească toate 
mijloacele pentru ca practica în atelierele- 
școală să constituie, ea însăși, o școală a 
muncii, făurind la elevii noștri o conștiință 
în care dragostea față de muncă, înclinațiile 
firești să constituie pivotul central al pro
cesului de pregătire.

în formarea viitorilor lucrători ai organi
zațiilor și întreprinderilor noastre, în atașa
rea lor de specialitatea sau meseria aleasă, 
un rol de importanță majoră îl are practica 
în producție în unitățile cooperației de con
sum. Legătura nemijlocită a elevilor cu ac
tivitatea unităților, introducerea lor în con
dițiile contactului direct cu consumatorii. ’îi 
pun în situația de a cunoaște pe viu organi
zarea unităților, a proceselor de muncă, îi 
familiarizează cu climatul de responsabilita
te a muncii. Practica reprezintă, în aceste 
condiții, un început de integrare a elevilor 
în viitoarea lor activitate profesională. In- 
țelegînd acest lucru, toți lucrătorii organiza
țiilor cooperației de consum trebuie să-i 
sprijine, să 'le asigure condiții care să dez
volte la tineri dorința de realizare profesio
nală, de participare activă la crearea de va- 
lori pentru societate.

O particularitate a etapei actuale o con
stituie faptul că procesul de instruire și e- 
ducare a lucrătorilor, tndeosebi a tineretu
lui, nu se oprește odată cu absolvirea școlii. 
El continuă, pe o linie ascendentă, după în
cadrarea în procesul de producție, corespun
zător cu creșterea gradului de complexitate 
al profesiunilor. De aceea, în procesul for
mării și educării tineretului prin școli și în 
activitatea unităților, profesorii șl lucrătorii 
care-i îndrumă, organizațiile de tineret și de 
sindicat trebuie să le insufle și să le dezvolte 
dorința de a studia profund și cu aceeași 
intensitate și după absolvirea școlii, pentru 
a ține pas cu progresul ce se înregistrează 
in domeniul lor de activitate și pentru a de
veni capabili permanent de autodepășlre.

Unirea eforturilor tuturor factorilor în pro
cesul formării prin muncă și pentru muncă a 
tineretului constituie principala garanție a 
realizării sarcinilor sporite pe care Congre
sul al VI-lea al Cooperației de consum le va 
trasa uniunilor, întreprinderilor și organiza
țiilor noastre pentru cincinalul viitor.

Rețeaua invățămîntuiui 
din cooperația de consum
• Cooperația de consum cuprinde 18 unitâți 

școlar» ;

• In viitorul cincinal se vor pregăti 30 000 de 
cadro pentru economia naționala prin școli și 
cursuri de șcuftâ durata ; anual, peste 4 000 de 
tineri vor primi certificatul de muncitor calificat;

• Toți absolvenții au loc de muncq asigurat 
pe baza contractului încheiat în momentul re
crutării șî trimiterii for la școlarizare ;

o 300 de profesori și maiștri-instructori asi
gura elevilor o instruire de specialitate cores
punzătoare cerințelor și exigențelor ;

• In unitățile școlare funcționează peste 40 
de ateliere cu 16 profiluri (7 laboratoare de 
depanare a aparatelor de radio și televizoare, 
6 magazine-dasâ, 9 laboratoare de fizica și 
chimie etc.) ;

• Procesul orelor de Instruire practica repre
zintă 65 la suta în planul de învâțâmînt.

In perioada școlarizării 
elevii beneficiază de:

• bursă (masă, casare, transport gratuit in 
vacanțele școlare)

• elevii din școlile profesionale primesc, 
gratuit, uniforme, echipament de lucru și de 

protecție.
o Peste 3 500 de locuri in internate
• 2 400 de locuri la cantinele școlare, pe 

serie
• tabere de vară.
ȘCOLILE COOPERAȚIEI DE CONSUM DIS

PUN DE :
e 19 biblioteci școlare cu peste 250 000 de 

volume ;
o 6 cluburi cu multiple profiluri ;
• 18 baze sportive;
tN ȘCOLILE COOPERAȚIEI DE CONSUM AC

TIVEAZĂ :
e 70 de cercuri pe specialități (radiotehnică, 

electromecanică, ptiioi indeminatice, științe so
ciale etc.) ; . . .

e 10 echipe artistice ;
o 35 echipe sportive.
PENTRU ELEVI SE ORGANIZEAZĂ !
o concursuri pe meserii, specialități ți teme 

educative ;
• tabere anuale de vară.

Aplicație practică in laboratorul de merceologie al Liceului economic din Buzău.

La întrebarea adresată ziarului: 
„CE MESERIE SĂ-MI ALEG ?“ 

vă recomandăm
J • croitorie-confecții pentru
ț femei (Buzâu, Caracal, Huși,
4 Botoșani, Gherla, Corabia) ;
’ • croitorie-confecții pentru
) bărbați (Sf. Gheorghe, Tirnă- 
i veni) ;
/ • mecanici auto-moto (Rm.
! Vilcea, Oradea) ;
ț eciimari-marochineri (Gher

la) î
* • tricoteri, țesâtori-covoa-

re (Gherla, Corabia, Huși);
i • brutari, preparatori pro-
’ duse făinoase (Sibiu, Tirnâ- 
1 »eni) ;
t • ceasornicari, bijutieri (O-

radea) ;
1 • cofetari-patiseri (Gher-

la, Sf. Gheorghe, Plo

iești, Timișoara, Oradea. Alba 
lulia) ;

• vînzâtori (Bistrița, Alba 
luiia, Buzâu, Botoșani, Co
rabia, Huși) ;

• tapițeri-tîmplari (Tirnă- 
veni) ;

• preparatori-cbnserve de 
legume și fructe (Botoșani) ;

• preparatori-conserve de 
carne (Buzâu, Gherla) ;

o electromecanici pentru 
obiecte de uz casnic (Gher
la, Oradea);

• zidari - zugravi - mo- 
laicari - faianțari (Sf. Gheoi- 
ghe) ;

• mecanici, sudori, tinichi»

gii (Oradea. Baia Sprie. Rm- ț
Vilcea) ; i

• bucâtari-ospâtari (Bis-
trița, Botoșani. Constanța, O* '
radea, Ploiești, Rm. Vilcea, ț
Sf. Gheorghe, Timișoara, Tir- i
nâveni) ; '

• frigotehniști (Constanța); ț
• strungari-frezori (Ora- i

dea) ;
• blânari (Tirnâveni) ; )
• dulgheri-timplari (Baia i

Sprie) ; <
• depanatori aparate ra- ’

dio și televizoare (Brăila, 
Constanța) ; i

o tehnologi in alimentație J
publică (Buzâu, Constanța, ț
Oradea, Ploiești). i

Perfecționarea 
profesională - 

pîrghie a dezvoltării 
activității

Interviul nostru cu ION UNGUREANU,
directorul CEPECOOP

— In Raportul la cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „... trebuie luate 
toate măsurile pentru forma
rea profesională la un înalt 
nivel a tineretului, pentru 
perfecționarea pregătirii în
tregului personal, împrospă
tarea —• prin reciclare, în 
concordanță cu prevederile 
legii — a cunoștințelor tu
turor oamenilor muncii, in
clusiv a cadrelor tehnice și 
de conducere". Ca centru 
specializat de perfecționare 
intr-o organizație economică 
de masă cu activitate com
plexă, unități dispersate pe 
întregul teritoriu al țării și 
în car® lucrează un mare nu
măr de tineri, cum este or
ganizat și realizat procesul 
de perfecționare ?

— Plicind de la cerințele Le
gii nr. 2/1971, conducerea 
CENTROCOOP a înființat or
ganul său propriu, CEPECOOP, 
căruia i-a delegat atribuții pri
vind realizarea politicii de per
fecționare a pregătirii profesio
nale a lucrătorilor pe întregul 
sistem, într-o concepție unitară, 
care să răspundă imperativelor 
Cconomico-sociale ale etapei ac
tuale și de perspectivă. Condu
cerea centrului de către un con
siliu cu o structură reprezenta* 
ți.vă, în coordonare directă, a 
președintelui CENTROCOOP — 
și în mod analog pe plan jude-* 
țean — dă procesului de perfec
ționare orientarea. îndrumarea 
și impulsul necesar pe toate 
treptele sistemului.

Potrivit concepției stabilite, 
marea masă a lucrătorilor din 
cooperația de consum —« tineri 
și virștnici este antrenată in 
forme de perfecționare la locul 
de muncă ; CEPECOOP acor* 
dind asistență tehnică de specia
litate, pe calea atît a sprijinului 
direct la unități, cît și a ma
terialelor metodologice și de in
struire, documentațiilor etc. 
Permanentizarea răspunderii fie
cărui expert instructor pentru 
asistența la unități, - ca și 
„A.B.C.D.“-ul, reprezentind prin
cipalele destinații ale mate
rialelor de instruire elaborate, 
materializează preocupările în 
această privință ale centrului 
nostry.

Adaptarea continuă a procesu
lui de perfecționare la condiții
le concrete ale organizației a 
permis realizarea și a unei for
me intermediare folosite inițial 
pentru președinții cooperativelor 
de credit (funcție obștească) și 
extinsă — ca urmare a eficien
ței dovedite —• și la președinții 
cooperativelor de consum comu
nale. Ea constă în trimiterea de 
material© pentru studiu și dez
batere periodică — pe plan ju
dețean — cu asistența speciali
zată a centrului.

— Ne aflăm la confluența 
dintre două cincinale. Cu ce

* Momept semnificativ în 
viața unei cooperative 
școlare : președintele pre
zintă darea de seamă. 
Realizări pe măsura pri
ceperii pe care o dobîn- 
desc elevii sub îndruma
rea profesorilor, a entu
ziasmului și dorinței de 
autodepășire (stingă)

Chiar dacă, după ca
lendar ne aflăm în plină 
iarnă, zilele petrecute în 
tabăra de vară, imortali
zate de obiectivul apara
tului de fotografiat, ră- 
min o plăcută amintire 
pește ani (dreapta)

rezultate finalizați aceșt an 
și care sint perspectivele 
pentru viitor ?

— Dincdlo de imaginea canti
tativă a realizării sarcinilor ar 
nuale, aș vrea să remarc o 
creștere calitativă a muncii 
de instruire. Am pornit de 
la rezolvarea problemelor de 
eterogenitate a colectivelor de 
participant. unele dominate de 
tineret, altele de femei, pregăi 
tirea t-eoretieă și experiența 
profesională fiind deosebit da 
variate. Folosind testările iniția
le ne-am dat seama unde, și la 
cine, pregătirea nu m^i este în 
ton cu cerințele actuale și d© 
viitor. Pe de altă parte, testă
rile finale ne-au permis autoe
valuarea procesului de instruire 
în raport eu categoriile diferita 
de participanți, punct d© ple
care pentru o sistematică adap
tare a procesului de instruire la 
trăsătura dominantă a cerințelor 
de perfecționare proprii, fiecă
rui curș, priu folosirea prepon
derentă a metodelor adUvffi de 
instruire (mijlpac© auqipryișpia- 
le, studii de caz, aplicații .prac
tice, vizita de documentare..etc), 
centrul fiind dotat corespunză
tor cu aparatura necesară. Dirt 
confruntările de idei, metod®, 
și soluții pe calea dezbaterilor, 
din expunerii© și demonstrațiile» 
lectorilor, axate pe tot ceea c» 
este nou și eficace în domeniul 
abordat, prin apreciatul sehimb 
de experiență pe țară, cursurile 
organizate pe plan central gu 
asigurat panicipanților — tineri 
și vîrstnici — nu numai îmbo
gățirea cunoștințelor și ridica
rea calificării lor profesionale., 
dar și omogenizarea gindirii e- 
conomice în aplicarea noului la. 
locurile de muncă. Cursurile 
centrale vizează nu numai 
creșterea competenței profesio-» 
nale, ci și sprijinirea f®rjhsș« 
lor de perfecționare organi
zate pe plan local, astfel jn? 
cit „șeful direct", care răspunde 
de instruirea la locul de muncă 
șă devină și un autentio instruc
tor âl colectivului său. Astfel 
se realizează și omogenizarea 
procesului de perfecționare p® 
orice treaptă. în curind vom 
începe un nou cincinal. Cel 
de-al VI-lea Cpn§reș al Coo
perației de consum va stabili 
sarcini mult mai mari. Realiza
rea loc va depinde de pregăti
rea, competența și răspunderea 
fiecărui lucrător. Pș baza re
zultatelor obținute, conducerea 
CENTROCOOP a stabilit gene
ralizarea experienței pozitive ca 
și direcțiile creșterii calitative 
a activității de perfecționare. 
Vor fi selecționate unitățile re
prezentative ai căror lucrători 
să fi» perfecționați pe plan cen
tral, pentru a deveni, la rîndul 
lor, cadre de instruire, iar uni* 
tatea lor un ©talon-școaîă pen
tru perfecționarea celor din re
țeaua dispersată. Incepind din 
anul 'viitor se va trece la reali
zarea unor programe experi
mentale tematice (prin efortul 
propriu al centrului) programe 
care-și propun nu numai perfec
ționarea umană, ci și a activităw 
ții economice. Ș-au irțcluș în 
planul de activitate al centru
lui programele : „Optimizarea 
canaturilor de distribuție a 
mărfurilor’’ și „Optimizare» a- 
șezării teritoriale a fondului 
marfă", cu experimentare In ju
dețul Satu Mare. Avînd în ve
dere specificul activității eco- 
nomico-spciale a cooperației d© 
consum, constînd în conlucrarea 
atît pe verticală (centralismul 
democratic cooperatist), eit și 
pe orizontală, între comparti* 
mentele implicate în realizarea 
sarcinilor eelo-r trei 6eetoar» 
principale (comerț, producție- 
prestări și cQntractări-achiziții), 
planul pe 1976 este orientat pe 
teme concrete, u care vor parti
cipa profilurile implicate, indi
ferent de verigă.

Pagină realizată de 
LIDIA POPESCU
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încheierea vizitei președintelui

Republicii Democratice Sao Tome și Principe

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA SEMNAREA DECLARAȚIEI
a Republicii Socialiste România l SOLEMNE COMUNE

(Vimaf* din pag. I)

și a Republicii Democratice Sao Tome și Principe
Republica Socialistă România și Republica Democratică Sao Tom# 

fi Principe,
Luind in considerare relațiile de prietenie existente intre cele 

două țări și popoare.
Hotărite să folosească toate căile pentru a dezvolta cooperarea 

intre ele,
Conștiente de răspunderea ce revine fiecărui stat, indiferent de 

sistemul politic, mărime sau nivel de dezvoltare, pentru instaurarea 
unui climat de pace și securitate în lume, bazat pe respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.

Subliniind necesitatea respectării sincere și efective de către 
toate țările a principiilor dreptului internațional universal recu
noscute : respectarea independenței și suveranității naționale, de
plina egalitate în drepturi, integritatea teritorială și neamestecul in 
treburile interne ale altor state, avantajul reciproc, renunțarea ia 
forță și la amenințarea cu folosirea forței in relațiile internaționale 
șî respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării sale.

Reafirmînd dreptul și îndatorirea tutitror statelor de a participa 
la reglementarea problemelor internaționale, de a contribui astfel la 
instaurarea unui climat de pace,

Convinse că dezarmarea generală $i completă $1 în primul rind 
dezarmarea nucleară reprezintă un factor vital pentru asigurarea 
păcii in lume,

Subliniind dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogățiile 
sale naționale in conformitate cu interesele sale fundamentale și de 
a avea acces nestînjenit la știința și tehnologia modernă,

Salutind cu satisfacție victoriile obținute de mișcările de elibe
rare națională din Africa in lupta pentru cucerirea independenței 
naționale,

Hotărite să continue să acorde sprijinul lor mișcărilor de elibe
rare națională din teritoriile care se mai găsesc încă sub dominație 
colonială.

Hotărite să-și sporească contribuția la lupta pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului, neocolonialismului, rasismului și politicii 
de apartheid, la lupta împotriva politicii imperialiste de forță, domi
nație. dictat și agresiune.

Subliniind că realizarea securității, destinderii și păcii internațio
nale este nemijlocit legată de instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, lichidarea subdezvoltării și asigurarea progresului 
economico-socîal al tuturor țărilor, în special al țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru a se asigura apropierea și egalizarea relativă a 
nivelurilor de dezvoltare ale tuturor statelor.

tea internațională în scopul favorizării progresului economic 
tuturor țărilor in curs de dezvoltare.
II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR COMUNA DE 

FUNDAMENTA RELAȚIILE DINTRE ELE, PRECUM ȘI 
RELAȚIILE CU TOATE CELELALTE STATE, PE 

URMĂTOARELE PRINCIPII î

al

A

I. DECLARA SOLEMN VOINȚA SI HOTARÎREA LOR COMUNA
a) De a dezvolta relații de prietenie și colaborare in toate dome

nii’ interes comun ;
De a promova raporturile de cooperare economică reciproc 

avantajoase și de a dezvolta relațiile comerciale ;
c) De a încuraja și facilita Contactele și Colaborarea în domeniile

invățămintului, sănătății, culturii, artei, sporturilor, contribuind în 
acest fel la dezvoltarea relațiilor de prietenie și înțelegere între cele 
două țări : ............... ..... ..,4--

d) De a se consulta și coopera In acțiunile inițiate de comunita-

1. Dreptul sacru al fieeărui stat la existență liberă, la indepen
dență și suveranitate națională, la pace și securitate.

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-șl decide de sine 
stătător soarta, de a-și alesre și dezvolta liber Sistemul politic, eco
nomic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii, fără nici 
un amestec din afară.

3. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, indiferent dc 
mărime, situație geografică, nivel de dezvoltare, orinduire socială, 
apartenență sau neapartenență la alianțe militare.

4. Dreptul fiecărui popor la dezvoltare și progres. Ia exercitarea 
suveranității depline asupra resurselor sale naturale.

5. Obligația statelor de & nu interveni, sub nici o formă, sub nici 
un pretext și în nici o împrejurare in treburile interne sau externe 
ale altor state.

6. Respectarea inviolabilității frontierelor șl a integrității terito
riale a fiecărui stat și, drept consecință, abținerea de la orice acțiune 
îndreptată împotriva unității naționale sau integrității teritoriale a 
altui stat, care constituie o atingere gravă adusă păcii și securității 
internaționale.

7. Obligația statelor de a se abține, In relațiile lor internaționale, 
de la amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice pretext, în 
orice împrejurare și sub orice formă, precum și de la orice fel de 
constringere de ordin militar, politic, economie sau de altă natură 
împotriva altui stat.

8. Dreptul inerent al fiecărui stat de a se apăra cu toate mijloacele 
împotriva oricărui atentat la adresa suveranității și independenței 
sale naționale, inclusiv cu cele militare, in cazul că este supus unei 
agresiuni armate.

9. Obligația tuturor statelor de a reglementa diferendele lor in
ternaționale în toate împrejurările numai prin mijloace pașnice.

10. Dreptul fiecărui stat de a participa, in Condiții de deplină ega
litate, la examinarea și soluționarea problemelor internaționale de 
interes comun.

11. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de orînduîre so
cială, de a coopera între ele — pe baza avantajului reciproc — in 
toate domeniile, în scopul menținerii păcii și Securității internațio
nale. al favorizării progresului economic și social al tuturor națiuni
lor și, în primul rind, al celor in curs de dezvoltare.

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces Ia cuceririle științei și tehnicii.
13. Obligația statelor de a-și îndeplini cu bună credință angaja

mentele asumate în conformitate cu dreptul internațional.
In interpretarea și aplicarea acestor principii ale dreptului inter

național trebuie ținut cont de faptul că ele constituie un tot și fie
care dintre ele trebuie interpretat în contextul general. Ele trebuie 
să fie respectate riguros de către toate statele, în relațiile lor reci
proce, și nici o violare a unuia dintre aceste principii nu poale fi 
admisă.
III. DECLARA SOLEMN HOTARÎREA LOR COMUNA CA, 

ÎMPREUNA CU TOATE CELELALTE STATE, SA ACȚIONEZE 
CU FERMITATE PENTRU :

— a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare cu toate statele, 
pe baza principiilor sus-menționate și a acționa pentru adoptarea de 
măsuri efective menite să promoveze pacea, destinderea și coope
rarea în întreaga lume ;

— a lărgi colaborarea între ele și cu celelalte state în vederea 
sporirii contribuției^Organizației Națiunilor Unite la rezolvarea pro
blemelor complexe cu care este confruntată astăzi omenirea ;

— a instaura relații bazate pe deplină egalitate în drepturi între 
toate națiunile lumii, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și 
alege sistemul său social-politic ;

— a continua cu ferniitate lupta pentru lichidarea colonialismului 
și neocolonialismului și a intensifica sprijinul lor politic, diplomatic, 
moral și material acordat mișcărilor de eliberare națională ;

— a stabili raporturi juste și echitabile intre state, pentru adop
tarea de măsuri hotărîtoare în vederea lichidării rapide a decalaju
lui intre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare ;

— a se sprijini reciproc, ca țări în curs de dezvoltare, pentru so
luționarea problemelor complexe ale situației economice internațio
nale, in vederea instaurării unei noi ordini economice și politice, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

IV. în vederea rezolvării problemelor legate de punerea în apli
care sau interpretarea prevederilor prezentei Declarații solemne co
mune, Republica Socialistă România și Republica Democratică Sao 
Tome și Principe declară voința lor comună de a se consulta la 
diferite niveluri, folosind, căile diplomatice# schimburile de vizite și 
întâlnirile periodice ale reprezentanților lor.

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

întocmită la București, la 20 decembrie 1975, in două exem
plare originale, în limbile română și portugheză, ambele texte 
avînd aceeași valoare.

Pentru Republica Democratică 
Sao Tome și Principe 

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

CeâiișescU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și ă tovarășei Elena 
Ceaușescu. secretarul general al 
Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și Principe, președintele 
Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, Manuel Pinto 
da Costa, si tovarășa Amelia da 
Costa au efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in Republica 
Socialistă România în perioada 
16—20 decembrie 1975.

în cursul convorbirilor, desfă
șurate intr-o atmosferă cordială, 
de sinceră prietenie și deplină 
înțelegere, cei doi președinți au 
procedat la un schimb de păreri 
privind relațiile dintre cele două 
țări și asupra problemelor inter
naționale actuale,

Președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
a prezentat activitatea desfășu
rată de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. pentru traducerea în viață 
a Programului făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea întregii națiuni 
române pe cele mai înalte trep
te ale progresului și civilizației. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
expus, pe larg, principiile politi
cii externe a partidului și statu
lui român, acțiunile inițiate și 
eforturile depuse pentru așeza
rea relațiilor internaționale pe 
baza principiilor dreptului inter
național. pentru a Se crea ra
porturi de egalitate și,echitate 
intre state și a se realiza con
dițiile necesare continuării 
cursului destinderii, colaborării 
și păcii în lume.

Președintele Manuel Pinto da 
Costa a dat o inaltă apreciere 
progreselor remarcabile înregis
trate de România pe plan econo
mic, social și cultural, sub con
ducerea clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
programului de dezvoltare mul
tilaterală a țării stabilit de Con
gresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român, vizînd ridica
rea pe o treaptă superioară a 
nivelului de bunăstare și pros
peritate a poporului român. El a 
omagiat cu căldură politica ex
ternă promovată de șefuF statu
lui român, președintele Nicolae 
Ceaușescu. orientată spre instau
rarea unor noi relații între sta
tele lumii, bazate pe justiție și 
echitate, care să asigure tuturor 
popoarelor o existentă liberă și 
independentă.

Președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, 
Manuel Pinto da Costă, a infor
mat asupra realizărilor obținute 
după proclamarea independenței, 
prezentând sarcinile și preocupă
rile Mișcării de Eliberare din Sao 
Tome și . Principe și ale statului 
în direcția asigurării dezvoltării 
economîco-sociale, în Scopul ri
dicării nivelului de trai mate
rial si spiritual al poporului din 
Sao Tom# și Principe. Președin
tele Manuel Pinto da Costa a 
exprimat întreaga sa recunoș
tință președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul poli
tic. diplomatic, moral șî mate
rial acordat de România socia
listă poporului din Sao Tome și

Principe în lupta pentru ciicerî- 
rea independenței.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
CeăușescU, a reînnoit felicitările 
adresate președintelui Republicii 
Democratice Sao Tome și Prin
cipe, Manuel Pinto da Costa, cu 
ocazia proclamării independen
tei de stat, în acest an, la 12 iu
lie. $i a adresat cele mai sincere 
urări de succes poporului din 
Sao Tome și Principe în lupta 
sa, sub conducerea Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Prin
cipe. pe drumul progresului și 
bunăstării.

Cei doi președinți au apreciat 
că in condițiile noi. create de 
cucerirea independenței de stat 
de către Sao Tome șl Principe, 
se deschid perspective favorabile 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări în domeniile cooperă
rii economice, schimburilor co
merciale și culturii, menite să 
contribuie la valorificarea supe
rioară a resurselor naturale $i u- 
mane ale celor două țări.

în acest scop, ei au semnat, 
în nurfiele țărilor lor, O Declara
ție solemnă comună a Republicii 
Socialiste România și â Republi
cii Democratice Sao Tome și 
Principe, care proclamă voința 
și hotărîrea comună a celor două 
țări de a acționa în Vederea fun
damentării relațiilor dintre ele și 
a relațiilor cu toate celelalte 
state ale lumii pe baza principii
lor dreptului internațional, de a 
dezvolta relații de colaborare în 
toate domeniile de interes reci
proc și de a milita împreună 
cu toate Statele pentru instau
rarea unei epoci de pace, justiție 
și colaborare în lume.

Totodată. în dorința de a dez
volta o colaborare fructuoasă în 
domenii de interes reciproc. în 
spiritul prieteniei statornicite în
tre cele două țări $i popoare, cu 
ocazia vizitei au mai fost sem
nate următoarele documente :

— Acord de cooperare econo
mică și tehnică :

— Acord comercial :
— înțelegere consulară ;
— Aide-memoire privind 

perarea economică între 
două țări.

Cei doi președinți au conve
nit. totodată, ca reprezerttanții 
celor două părți să continue con
sultările în vederea negocierii de 
rioi acorduri și înțelegeri privind 
cooperarea culturală, garantarea 
investițiilor și în alte domenii de 
interes reciproc.

Dînd o înaltă apreciere rela
țiilor de prietenie și solidaritate 
militantă statornicite între Parti
dul Comunist Român și Mișcarea 
de Eliberare din Sao Tome și 
Principe. încă din perioada lup
tei pentru cucerirea independen
ței insulelor Sao Tome și Prin
cipe, cei doi conducători au sub
liniat hotărîrea lor de a dezvolta 
relațiile între cele două partide, 
convinși fiind că aceasta cores
punde intereselor celor două po
poare. întăririi forțelor revolu
ționare care militează pentru 
realizarea idealurilor umanității 
de libertate Socială și progres.

Cei doi șefi de stat sînt con
vinși că dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între ță
rile lor corespunde pe deplin 
intereselor celor două popoare

COO- 
cele

și reprezintă o contribuție pozi
tivă Ia instaurarea unei noi ere 
de pac#, justiție și progres in 
lume. . ,

Pe plahUI relațiilor internațio
nale, cei doi președinți an scos 
in evidentă mutațiile profunde 
care au loc în lume, in sensul 
afirmării tot mai puternice a 
voinței popoarelor de a-și făliri 
viitorul în conformitate cu aspi
rațiile lor fundamentale, crește- 
terCa continuă a rolului și in
fluenței forțelor progresului, de
mocrației și păcii. In acest sens, 
ei ati reafirmat rolul important 
pe care țările socialiste, țările în 
curs de dezvoltare, țările mici și 
mijlocii, precum și țările neali
niate îl joacă în viața internațio
nală, pentru instaurarea unui cli
mat de securitate și pace, pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie între toate națiunile lumii.

El au subliniat necesitatea 
dezvoltării relațiilor internațio
nale pe baza principiilor respec
tării stricte a independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța în raportu
rile interstatale, respectării 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și alege de sine stătător ca
lea dezvoltării economico-sociale 
și politice.

Cei doi șefi de stat au reliefat 
că in lume există multe proble
me care își așteaptă rezolvarea, 
mari concentrări de mijloace de 
distrugere, zone de încordare și 
conflict care pot duce la ciocniri 
militare cu consecințe grave 
pentru întreaga omenire. De â- 
semenea, menținerea si adîncirea 
decalajelor între țările dezvol
tate și cele în curs de dezvol
tare, accentuarea instabilității 
economice pe plan internațional 
afectează în mod nemijlocit 
soarta destinderii șî păcii, frî- 
nează progresul umanității. Toa
te acestea sint o consecință a 
politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, de dominație 
și asuprire, care contravine inte
reselor fundamentale ale popoa
relor. aspirațiilor lor de pace, 
bunăstare și colaborare.

Cej doi președinți au relevat 
că o problemă vitală a zilelor 
noastre o constituie instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, bazată pe raporturi de 
egalitate si echitate 
Care să favorizeze dezvoltarea 
tuturor țărilor și, _  __2____ -
rind, a celor în curs de dezvol
tare. asigurîndu-se astfel accesul 
nestingherit al tuturor popoare
lor la binefacerile progresului și 
civilizației.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că realizarea dezarmării ge
nerale, în primul rînd a celei 
nucleare, reprezintă o condiție 
esențială pentru a asigura conti
nuarea procesului de destindere, 
pentru a înlătura definitiv peri
colul războiului din viața inter
națională. în acest sens, ei s-au 
pronunțat pentru adnotarea unor 
măsuri privind îrigbetareă și re
ducerea bugetelor militare, inter
zicerea treptată Și. in perspec
tivă. lichidarea armamentului 
nuclear, desființarea bazelor mi
litare Străine de pe teritoriile 
altor state și a blocurilor mili-

între state,
în nrimul

tare, crearea de zone denucleari- 
zațe, ale păcii și cooperării in 
diferite regiuni al#‘lumii#

Cei doi președinți au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii și de
mocratizării activității O.N#U„ a 
întăririi rolului său în dezvolta
rea pe baze noi a colaborării in
tre toate statele, astfel ineît a- 
ceastă organizație să devină un 
instrument mai puternic și mai 
eficace, care să răspundă cu ade
vărat aspirațiilor de pace, co
laborare și progres ale tuturor 
popoarelor. Ei au subliniat că 
organizația mondială trebuie să 
acționeze cu fermitate pentru 
respectarea strictă a principiilor 
de bază ale relațiilor internațio
nale, pentru prevenirea crizelor 
și conflictelor în relațiile dintre 
state, pentru înfăptuirea dezar
mării generale, pentru crearea 
unei noi ordini economice inter
naționale, in scopul instaurării 
unei epoci de justiție, progres și 
pace în lume.

Cei doi președinți au scos în 
evidență, cu deosebită satisfacție, 
succesele importante obținute de 
mișcările de eliberare națională 
din Africa pe calea cuceririi li
bertății și au salutat apariția 
noilor state independente, în 
cursul anului 1975, pe continen
tul african : Mozambic, Angola și 
Insulele Capului Verde. Ei au 
reliefat contribuția pozitivă pe 
care o aduc cauzei cooperării 
internaționale statele care au 
pus capăt dominației coloniale 
și s-au angajat in mod hotărîi 
pe calea dezvoltării și progresu
lui. Ei au condamnat politica de 
discriminare rasială și apartheid 
practicată de regimurile din A- 
frica de Sud și Rhodesia.

Cei doi președinți au salutat 
cu satisfacție proclamarea inde
pendenței Angolei. subliniind că 
țările lor au stabilit relații de 
colaborare cu guvernul angolez 
creat de M.P.L.A., reprezentant 
legitim al poporului angolez. 
Cele două părți și-au exprimat 
îngrijorarea față de situația din 
această țară și îndeosebi cu pri
vire la intervenția trupelor străi
ne care încalcă integritatea și 
suveranitatea Angolei. Ele s-au 
pronunțat cu fermitate pentru 
retragerea din Angola a trupe
lor Republicii Sud-Africane și 
încetarea oricărei intervenții 
străine, astfel incit poporul an
golez să-și poată rezolva singur 
problemele interne. în conformi
tate cu interesele sale vitale, 
să-si consolideze unitatea națio
nală, apărarea independenței și 
integrității teritoriale, dezvolta
rea democratică a țării pe calea 
progresului și civilizației.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a prezentat rezultatele Confe
rinței pentru securitate si coope
rare în Europa, care constituie 
un moment deosebit de impor
tant în edificarea păcii și înțe
legerii pe continentul european 
și în întreaga lume, subliniind 
necesitatea respectării riguroase 
de către toate statele semnatare 
a principiilor și prevederilor Ac
tului final al conferinței.

Președintele Manuel 
Costa a dat o înaltă 
activității desfășurate 
ședințele Republicii 
România, Nicolae

Pinto da 
apreciere 
de pre- 

Socialiste
Ceaușescu,

contribuției sale remarcabile la 
opera de edificare a securității 
și păcii în Europa și în întreaga 
lume.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru o soluționare cit 
mai grabnică, pe cale politică, a 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu, în spiritul rezoluțiilor Consi
liului de Securitate și ale Adu
nării Generale a O.N,U. Aceasta 
presupune retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și re
zolvarea drepturilor poporului 
palestinean în conformitate cu 
interesele sale naționale, inclusiv 
crearea unui stat liber, ceea ce 
ar crea condițiile necesare ga
rantării independentei, suverani
tății și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din zonă.

Cei doi președinți s-au felici
tat reciproc pentru rezultatele 
convorbirilor, în cursul cărora au 
constatat cu satisfacție identita
tea punctelor de vederi privind 
cooperarea bilaterală și situația 
internațională. Ei sînt convinși 
că vizita în Republica Socialistă 
România a secretarului general 
al Mișcării de Eliberare din Sao 
Tom# și Principe, președintele 
Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, Manuel Pinto 
da Costa, va contribui la întă
rirea prieteniei și la dezvoltarea 
colaborării între cele două țări 
și popoare.

Cei doi șefi de stat au avut 
convorbiri oficiale, la care au 
participat :

— din partea Republicii Socia
liste România : Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-ministru al guvernului, 
Emil Nicoleioiu, ministrul justi
ției, Ioan Pop D. Popa, consilier 
al președintelui republicii, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Porfir Ne
grea, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Democratică Sao Tome și Prin
cipe ;

— din partea Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe : 
Leonel Mario d’Alva, secretar 
general adjunct al Mișcării de 
Eliberare 
Principe, 
externe, 
membru i 
Mișcării i
Tome și 
nătății • 
Manuel ' 
nistrul muncii și al justiției.

în timpul șederii în România, 
oaspeții au vizitat obiective 
economice și social-culturale 
din Capitală și din județele Il
fov și Argeș, 
cu deosebit 
rile obținute 
în edificarea 
liste multilateral 
patria sa. Pretutindeni, oaspeții 
au fost primiți cu deosebită căl
dură și ospitalitate, expresie a 
sentimentelor de sinceră priete
nie și solidaritate pe care po
porul român le nutrește față de

poporul din Sao Tom# și Prin
cipe.

Președintele Manuel Pinto da 
Costa și tovarășa Amelia da 
Costa au ținut să exprime pro
funda lor gratitudine președin
telui Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu, poporu
lui român, pentru calda ospitali
tate ce le-a fost rezervată pre
tutindeni, atît lor cît și întregii 
delegații. în timpul vizitei în 
Republica Socialistă România.

Președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, 
Manuel Pinto da Costa, și tova
rășa Amelia da Costa au 
adresat președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația de a erectua 
o vizită oficială în Sao Tom# și 
Principe. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, urmînd 
vizitei să fie stabilită 
pe cale diplomatică.
București, 20 decembrie

ca data 
ulterior,

1975.

.Tome și 
afacerilor 

da Grasa,
Politic al 
din Sao

! din Sao 
ministrul 

Carlos Dias 
al Biroului 
de Eliberare
Principe, ministrul să- 
și afacerilor sociale, 
Qugresma Costa, mi-

luînd cunoștință 
interes de realiză- 
de poporul român 

societății socia- 
dezvoltate în

Principe, Mânuel Pint© dă 
Costa.

La solemnitate au participat 
to var așa Elena Ceaușescu și to
varășa Amelia da Costa.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și to
varășul Leonel Mario d’Alva, 
ministrul afacerilor externe, au 
semnat Acordul comercial și 
Acordul de cooperare economică 
și tehnică între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe.

Miniștrii afacerilor externe ai 
celor două țări, tovarășii Geor
ge Macovescu și Leonel Mario 
d’Alva, au semnat înțelegerea 
consulară între Republica Socia
listă România și Republica De
mocratică Sao Tom# și Principe.

După semnarea documentelor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Manuel Pinto da Costa s-au fe
licitat cordial, și-au strîns mîi- 
nile cu căldură, s-au 
cu prietenie.

Tovarășii Nicolae ... 
și' Manuel. Pinto da Costa ău 
rostit alocuțiuni, care au fost 
urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

La ceremonie au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. Pe
tre Lupu, Paul Niculescu,
Gheorghe Oprea. Gheorghe
Pană. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte *~ 
IoSif Uglar, Ilie Verdeț, 
Andrei, Mihai Dalea, 
Gere, Ion Ionițâ, Vasile 
neț, precum și membri ai 
nuîui. ambasadorul țării noastre 
în Republica Democratică Sao 
Tome și Principe.

Au asistat, de asemenea, to
varășii Carlos Dias da Grapa, 
Manuel Qugresma Costa, cele
lalte persoane oficiale care l-au 
Însoțit pe președintele Republi
cii Democratice Sao Tome și 
Principe în vizita sâ în Româ
nia.

Răutu, 
Ștefan 
Mihai 
Patili- 
guver-

îmbrățișat

Ceaușescu

★
Tovarășii Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le, și Leonel Mario d’Alva, mi
nistrul afacerilor externe, au 
semnat, sîmbătă, un aide- 
memoire privind cooperarea eco
nomică Intre Republica Socia
listă România și Republica De
mocratică Sao Tome și Principe.

Plecarea
din Capitală

Simbătă. 20 decembrie, s-a în
cheiat vizita oficială de priete
nie întreprinsă in țara noastră, 
la invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de secretarul gene
ral al Mișcării de Eliberare din 
Sao Tome și Principe, președin
tele Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, tovarășul Ma
nuel Pinto da Costa, și de to
varășa Amelia da Costa.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, unde au 
fost arborate drapelele ^de^stat 
ale celor ’ " " ‘ -- --
tispiciul 
portretele 
Ceaușescu 
Pinto da 
carte erau ------- -
,,Trăiască prietenia și colabo
rarea dintre Republica Socialistă 
România șu Republica Democra
tică Sao Tome și Principe" ; 
„Trăiască pacea și prietenia in
tre toate popoarele lumii !".

Inalții oaspeți au sosit la ae
roport împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La 'sosire, comandantul gărzii 
militare prezintă raportul, după 
care sint intonate imnurile de 
stat ale Republicii Democratice 
Sao Tom# și Principe și Repu
blicii ~.......... ”
semn 

'salve
Cei 

vi stă
Tovarășul 

Costa și ____ , -
Costa își iau rămas bun de la 
personalitățile române venite la 
aeroport : tovarășii Manea Mâ- 
nescu, Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu, Paul Nicules-

două țări. Pe fron- 
aerogărfi se aflau 

tovarășului Nicolae 
și tovarășului Manuel- 
Costa. Pe mari pan- 

inscrise urările :

Socialiste România. în 
de salut, sint trase 21 de 
de artilerie.
doi șefi de stat trec in re
gards de onoare.

Manuel Pirtfo da 
tovarășa Amelia da

Gheorghe Pană. Gheorghe 
Rădulescu. Ștefan Andrei, Ion 
Ioniță, George Macoveseu, mi
nistrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale, generali. To
varășii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună cu 
soțiile.

Inaltii oaspeți salută apoi pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe aeroport, aplaudă cu în
suflețire pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Manuel Pinto da 
Costa, ale căror convorbiri și 
înțelegeri convenite cu prilejul 
vizitei au pus bazele unei cor 
laborări rodnice între cele doua 
țări, in folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, cooperării și în
țelegerii internaționale.

La scara avionului, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu. și secretarul 
general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, tovarășul 
Manuel Pinto da Costa. își Iau 
un călduros rămas bun. Cei doi 
șefi de stat își string mîinile 
cu cordialitate, se îmbrățișează.

La rindul lor. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Amelia da 
Costa se despart cu aceeași 
prietenie.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori.

La ora 13.50 avionul cu care 
călătoresc inalții oaspeți a de
colat, fiind escortat, pînă la 
frontiera țării noastre, de reac
toare ale Forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

cu,

tovarășul

(Agerpres)

SI•<
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a trimis președintelui Mișcării Radicalilor de 
Stingă din Franța, ROBERT FABRE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rog să primiți, domnule președinte, cele mai sincere 
felicitări și urări de fericire, sănătate șf succes în activitatea pe 
care o desfășurat! pentru realizarea aspirațiilor fundamentale ale 
poporului francez, pentru pace și înțelegere internațională.

PLECĂRI
O delegație guvernamentală 

română condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele păr
ții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, a plecat, duminică 
seara, la Sofia, pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 12-a 
sesiuni a Comisiei. Din delega
ție mai fac parte tovarășii: Ni
colae Mănescu, ministrul ener
giei electrice, Alexandru Mărgă- 
ritescu, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, Marin 
Măroiu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunica
țiilor și Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de investiții.

★
Duminică seara a plecat la 

Belgrad, tovarășul Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
care face o vizită oficială în 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația to
varășului Trpe Iakovlevski, pre
ședintele Comitetului pentru 
Știință, Cultură, Invățămint $i 
Tehnică de pe lingă Consiliul 
Federal Executiv al R.S.F. Iu
goslavia, în vederea convenirii 
programului de colaborare și 
cooperare în domeniul științei 
și tehnologiei pentru perioada 
1976—1980.

oferit o masă în onoarea pârti
ei panților la zborul inaugural al 
noii lini» TAROM pe ruta Ku- 
weit-Damasc-Bucure$ti.

VIZITĂ
În cadrul vizitei pe care o în

treprinde în țara noastră, mi
nistrul cercetării științifice, me
diului înconjurător și protecției 
naturii din Republica Gaboneză, 
prof. Francois Owono N’Guema, 
a fosKoaspetele Centrului națio
nal de fizică și al Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară 
de pe platforma Măgurele.

Totodată, au continuat convor
birile între Ion Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie — C.N.S.T. 
și al Comitetului de Stat pentru 
Energie Nucleară, și oaspetele 
gabonez, Francois Owono N’Gu
ema. examinîndu-se posibilitățile 
de colaborare și cooperare între 
Republica Socialistă România și 
Republica Gaboneză In domeniul 
folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

• DESFASURATA TIMP 
DE TREI ZILE la Stockholm 
între echipele Suediei și 
Cehoslovaciei, finala tradițio
nalei competiții internaționale 
de tenis ..Cupa Davis" — e- 
diția 1974 1975 s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 in favoarea 
gazdelor.

• PARTIDELE DISPUTA
TE IERI în cadril etapei a 
10-a a campionatului diviziei 
A Ia baschet masculin s-au 
încheiat cu următoarele re
zultate; Steaua — Politehni
ca București 120—52; Rapid 
— Universitatea Cluj-Napoca 
61—56: Universitatea Timi
șoara — Farul Constanța 
91—72; C.S.U. Brașov — Di
namo București 69—121.

• POLIGONUL DINAMO 
din Capitală a găzduit fina
lele campionatelor republica
ne de tir la arme cu aer 
comprimat.

Iată învingătorii probelor 
disputate duminică: pistol 40 
focuri: seniori: Lucian Giuș- 
că (Dinamo) — 388 puncte; 
pe echipe: Steaua — 1511 
puncte; senioare: Anișoara 
Matei (Dinamo) — 378 punc
te; pe echipe: Dinamo — 
1115 puncte; pușcă 40 focuri: 
seniori: Ionel Treșcăneanu 
(Steaua) — 380 puncte; pe 
echipe: Steaua — 1148
puncte.

CU OCAZIA VACANTEI DE IARNĂ

INAUGURARE
Cornel Pacoste, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, a

Printre numeroasele acțiuni 
din programul vacanței, în școlir 
le din județul Brăila figurează 
deschiderea, sub genericul ,.E 
țara românească-n sărbătoare'*, 
a unor expoziții de artă plastică, 
de fotografii, de filatelie și de 
creații literare ale pionierilor. 
De asemenea, menționăm din

bogatul program al elevilor 
brăileni tradiționalul ..Marș de 
iarnă al pionierilor și școlarilor". 
La Teatrul de copii din Brăila 
va funcționa clubul „Ore de 
vacantă" și va fi deschisă ex
poziția „Expedițiile Cutezăto
rilor

(Agerpres)



de peste hotare democratice in Spania
APELURI ÎN FAVOAREA DREPTURILOR 

Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

CONGRESUL P. C. DIN CUBA

MANIFESTĂRI CONSACRATE Situația din Liban

ANIVERSARII PROCLAMĂRII de tensiune din 
sporit în urma asa-

REPUBLICII
Cu prilejul celei de-a 

XXVIU-a aniversări a pro
clamării . ~ ’
România, ‘ 
țări ale lumii au loc diverse 
manifestări consacrate țării 
noastre. In cadrul acestora, 
personalități ale vieții poli
tice, economice și cultural- 
științifice din țările respec
tive, precum și reprezentanți 
ai misiunilor noastre diplo
matice evocă importanta is
torică a acestui eveniment in 
viața poporului român, suc
cesele obținute de România 
pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

Asociația de prietenie Ja
ponia-Români a a organizat, 
sîmbătă, la Tokio o seară 
prietenească. Luind cuvin- 
tul, profesorul universitar 
Takeshi Shimura, președin
tele asociației, a relevat do
rința acestei organizații de 
a contribui, in continuare, la 
dezvoltarea relațiilor prie
tenești dintre popoarele ja
ponez și român. Cu același 
prilej, an fost proiectate fil
me înfățișind monumente 
românești de artă și cultură, 
precum și imagini pitorești 
din țara noastră.

Republicii in 
în numeroase

La Ateneul de cultură din 
orașul venezuelean Barcelo
na, capitala statului Anzoa- 
tegui, a fost deschisă o expo
ziție de gravură românească 
contemporană. De asemenea, 
la Coro, capitala . ' ' '
nezuelean Falcon, 
expoziția 
„România 
sub auspiciile 
Universitar de 
din acest oraș. La vernisajul 
acestora au fost prezentate 
filme documentare realiza
te in studiourile noastre și 
au avut loc audiții de muzi
că populară românească. La 
Coro, directorul institutului, 
ing. Pedro Laguna, a relevat 
evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie româno- 
venezueleană.

In India societatea cultu
rală indo-română din Cal
cutta, in colaborare cu cen
trul cinematografic din acest 
oraș, a organizat un „Festi
val al -filmului românesc". O 
seară a filmului românesc, 
care s-a bucurat de succes, 
a fost organizată și la Nico
sia. La manifestare au parti
cipat reprezentanți ai corpu
lui diplomatic, personalități 
politice și guvernamentale, 
ziariști, un numeros public.

de 
azi".

statului ve- 
, s-a deschis 

fotografii 
organizată 

Institutului 
Tehnologie

Starea 
Liban a 
sinării guvernatorului provin
ciei Liban-nord. Potrivit unui 
comunicat al postului de radio 
libanez, pe străzile Beirutului 
au reapărut, sîmbătă după-amia- 
zâ, grupuri armate, s-au auzit 
focuri de armă, iar forțele de 
poliție și cîteva unități ale ar
matei au ocupat poziții în ma
joritatea sectoarelor angajate în 
luptă în capitala libaneză.

Duminică dimineața au conti
nuat schimburile de focuri in 
suburbiile orașului Beirut, iar la 
Tripoli, potrivit postului Radio- 
Liban. „securitatea continuă să 
fie incertă. Toate căile de acces 
spre acest oraș sînt blocate4*.

Consiliul 
ei creștine 
sîmbătă la ,
cității un document în care re
afirmă necesitatea urgentă a 
unei schimbări democratice care 
să ducă la instituirea unui stat 
spaniol pluralist și federal. Con
siliul a cerut adoptarea imediată 
a patru măsuri care ar consti
tui primii pași în direcția unei 
reconcilieri naționale : elibera
rea deținuților politici, prntr-o 
amnistie care să permită si re
patrierea celor exilați ; recu
noașterea și garantarea efectivă 
a drepturilor și libertăților con
ținute în declarațiile și acordu
rile internaționale, garantind, în
tre altele, drepturile de asociere 
politică și sindicală, precum și 
drepturile comunităților națio
nale și regionale ; abolirea le
gilor și măsurilor represive și. 
în special, a așa-zisei legi îm
potriva terorismului ; judecarea 
pe baza jurisdicției obișnuite a 
tuturor delictelor politice și abo
lirea pedepsei cu moartea.

politic al democrați- 
spaniole, întrunit 

Madrid, a dat publi-
Filipe Gonzales, secretarul ge

neral al Partidului ~ 
Muncitoresc Spaniol, a 
cu prilejul comemorării 
ani de la moartea lui 
Iglesias, fondatorul 
partid, că P.S.M.S. este hotârit 
să sprijine, în continuare, orga
nizarea manifestațiilor publice în 
Spania, in favoarea unei am
nistii generale, repatrierii exila- 
ților politici, libertății de aso
ciere și sindicale, precum și in 
favoarea abrogării jurisdicțiilor 
speciale.

In localitatea Chiclâna din 
provincia Cadix au fost arestați 
13 studenți, sub învinuirea de a 
face parte dintr-o grupare de 
tineret de orientare , comunistă, 
a anunțat un comunicat al di
recției poliției din Cadix. Tine
rii au fost deferiți unui tribu
nal de ordine publică.

Poliția a confiscat, totodată, 
numeroase manifeste și mașini 
pentru tipărirea de material de 
propagandă.

Socialist 
afirmat, 
a 50 de 

Pablo 
acestui

SALUTUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Noua etapă
a revoluției vietnameze
CONGRESUL REPREZENTANȚILOR 

POPULAȚIEI SUD-VIETNAMEZE
La Congresul reprezentanților 

populației sud-vietnameze care 
își desfășoară lucrările la Sai
gon. Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud a prezen
tat un raport asupra rezultate
lor conferinței pclitice consul
tative pentru reunificarea națio
nală pe linie de stat, a Vietna
mului. »

După ce a subliniat importan
ta conferinței — relevă agenția 
V.N.A. — Nguyen Huu Tho a 
subliniat că revoluția vietname-

ză trece la o nouă etapă care 
are o singură sarcină strategi
că, edificarea socialistă pe sca
ră națională, relevîndu-se, în 
acest context, importanța reu
ni ficării țării pe plan politic, e- 
nomic și al apărării naționale. 
Relevind că în ultimele luni toa
te eforturile au fost concentra
te in direcția reconstrucției în 
zonele recent eliberate, Nguyen 
Huu Tho a subliniat spiritul pa
triotic care animă diferitele pă
turi populare din Vietnamul de 
sud.

Atac terorist la sediul
O.P.E.C. de la Viena

Agențiile de presă informează 
din Viena că. în dimineața zilei 
de 21 decembrie, un grup de co
mando a pătruns în " ’ 
O.P.E.C., unde se < 
rau lucrările celei 
conferințe, ministeriale 
ganizației țărilor 
toare de petrol, trăgînd focuri 
de armă automată. Dopa per
soane aflate la sediul O.P.E.C. 
și-au pierdut viața, iar alte cîteva 
au fost rănite. Teroriștii au luat 
ca ostateci peste 50 de per
soane. printre Care miniștrii pe
trolului ai Arabiei Saudite, Ira
nului, Venezuelei, Algeriei și 
alții.

Poliția a instituit de urgentă 
un cordon de siguranță în jurul 
sediului O.P.E.C. și a încercat

sediul 
desfâșu- 

de-a 46-a 
a Or- 

exporta-

să inițieze negocieri cu membrii 
grupului de comando.

La biroul din Geneva al agen
ției France Presse a parvenit o 
declarație a unei mișcări autoin
titulate „Brațul revoluției arabe-*, 
care revendică atentatul de la 
Viena.

La cererea teroriștilor, postul 
de radio Viena a difuzat dumi
nică după-amiază un comunicat 
în care se arată că aceștia cer 
să li se pună la dispoziție un 
autobuz și un avion cu echipaj 
pentru a pleca împreună cu osta- 
tecii spre o destinație pe care 
n-au indicat-o. Totodată, tero
riștii se pronunță împotriva a- 
cordului de dezangajare în Sinai 
și oricăror negocieri între țările 
arabe și Israel.

O.E.P. dezaprobă acțiunea grupului de comando
Farouk Kaddoumi, membru 

al Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.), șeful De
partamentului politic al O.E.P., 
a denunțat, duminică seara, 
atacul comandoului neiden
tificat. care a luat ostateci pe 
participanții la conferința mi
nisterială a O.P.E.C. de la 
Viena. El a declarat că această 
acțiune „este menită să 
o breșă în solidaritatea 
a treia în lupta pentru 
lizarea revendicărilor ei 
prin instituirea unor relații e- 
conomice pe picior de egalita
te cu țările industrializate**. 
Kaddoumi a adăugat că această 
operațiune vizează să distrugă

un instrument solid de care 
dispun țările lumii a treia pen
tru a face față monopolu
rilor.

Comunicat comun

cambodgiano-laoțian

La Pnom Penh a fost dat 
publicității un comunicat co
mun privind convorbirile 
dintre o delegație cambod- 
giană, condusă de Ieng Sary, 
viceprim-ministru al Guver
nului Regal de Uniune Nați
onală al Cambodgiei, și o de
legație laoțiană. condusă de 
Phoun Sipaseuth, viceprim- 
ministru și ministru al afa
cerilor externe.

Părțile — arată comunica
tul — au salutat victoriile re
purtate de cele două popoare 
în lupta împotriva neocolo- 
nialismului, imperialismului 
și reacțiunii. Totodată, ele 
și-au afirmat hotărîrea de a 
respecta reciproc indepen
dența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială, pe baza 
frontierelor actuale, și de a 
promova relațiile lor bilate
rale în toate domeniile, pe 
baza principiului egalității 
și avantajului reciproc.

După eșuarea tentativei elementelor
facă 

lumii 
rea- 

juste

reacționare din Mozambic
COMUNICAT AL COMANDANTULUI ȘEF AL F.P.L.M.

oaspeți ai U.TC. vorbesc „ Scinteii tineretului”
Profund impresionat de participarea 
tineretului roman Ia dezvoltarea tării

Ashok Nigam, secretar general al
Tineretului Congresului din India

La începutul acestei ierni tim
purii, in București s-a aflat, la 
invitația C.C. al U.T.C., Ashok 
Nigam, secretar general al Ti
neretului Congresului din India, 
în cadrul unei vizite la redacție, 
oaspetele ne-a acordat un scurt 
interviu, răspunzînd cu amabi
litate întrebărilor noastre.

• L-am rugat mai intîi 
pe oaspete să ne prezinte 
pe scurt organizația din a 
cărei conducere 
parte

— Tineretul Congresului 
India, ne-a spus dînsul, 
organizația de tineret a Parti
dului Congresului, partidul de 
guvernămînt din țara mea. Este 
însă o organizație independentă, 
în prezent are aproximativ 20 
de milioane de membri, dispu- 
nind de organizații pină la nive
lul satelor. Obiectivele finale 
ale organizației noastre nu di
feră de cele ale Partidului Con
gresului și ale guvernului cen
tral indian, dar noi avem în 
vedere reforme mai radicale. 
Altfel, relațiile noastre cu Parti
dul Congresului sînt bune, ne 
bucurăm de încrederea și apre
cierea conducerii acestuia. La 9 
august 1975 am sărbătorit Ziua 
tineretului, în întîmpinarea că
reia am elaborat un program de 
acțiune concretă privind parti
ciparea tineretului la schimbările 
sociale din țară. Revenind la 
obiectivele și preocupările orga
nizației. ne propunem să promo
văm integrarea tineretului in-

face

din 
este

dian în viața socială, să acțio
năm în vederea organizării sale 
politice pentru a putea contri
bui efectiv la realizarea 
două mari țeluri pentru 
milităm fără răgaz : pc 
intern, la transformarea 
socialist a societății, iar pe plan 
extern, la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice, ba
zată pe egalitate, echitate și 
demnitate umană.

în activitatea concretă avem 
cîteva probleme cărora le acor
dăm o atenție deosebită in pre
zent și pe care le-am formulat 
astfel : instruirea tineretului în 
spiritul programelor de perspec
tivă ale Partidului Congresului ; 
dezvoltarea rurală. îndeosebi a- 
plicarea reformei agrare, îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale 
muncitorilor agricoli și maselor 
sărace ; dezvoltarea urbană, unde 
prioritatea aparține îmbunătăți
rii condițiilor de viata și pro
blemei șomajului ; dezvoltarea 
economică : în acest domeniu, 
intenționăm să lansăm o cam
panie la nivel național împo
triva unor racile, ca birocrația, 
corupția, specula ele. ; dezvolta
rea social-culturajă — la care 
vom contribui printr-un pro
gram de activități specifice în 
rîndul tineretului : dezvoltarea 
sporturilor, ca formă utilă de 
petrecere a timpului liber, prin 
amenajarea de terenuri, organi
zarea de cluburi, concursuri etc.

• Cm ce impresii vă îna
poi ați din această vizită ?

celor 
care 
plan 

de tip

— Aș dori să spun că i-am 
găsit pe prietenii români ocupați 
cu traducerea în viață a hotări- 
rilor Congresului P.C.R. și ale 
recentului forum al tineretului 
dumneavoastră. Am constatat că 
tineretul român lucrează cu en
tuziasm la realizarea sarcinilor 
care-i revin din acest vast 
program de dezvoltare. Am 
fost foarte impresionat de mo
dul în care tinăra generație a 
României participă la dezvolta
rea economică a țării, și-i urez 
noi și mari succese în acest do
meniu. Sînt, de asemenea, foarte 
impresionat de marile progrese 
înregistrate de România, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român și a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

• Cum apreclați dezvolta
rea relațiilor dintre tineretul 
român și cel indian, dintre 
Tineretul Congresului din 
India și U.T.C. ?

— Tineretul Congresului
India și U.T.C. întrețin relații 
foarte cordiale șl cred că și vi
zita pe care am efectuat-o. con
vorbirile pe care le-am purtat 
cu această ocazie vor contribui 
la extinderea lor in viitor. Sint 
convins că prietenia noastră se 
va adinei și mai mult, deoarece 
avem aceleași idealuri — lupta 
pentru progresul societății, pen
tru dreptul fiecărui popor de 
a-și alege singur calea dezvol
tării, forma de guvernămînt, 
fără nici un amestec din afară, 
pornind de la convingerea că 
lumea păcii nu poate fi asigurată 
decît pe baza egalității și coope
rării prietenești. Există deci 
suficiente elemente comune, care 
constituie o temelie solidă pen
tru dezvoltarea viitoare a rela
țiilor și prieteniei dintre tinerii 
și popoarele noastre.

Interviu realizat de 
BAZIL ȘTEFAN

La Lourenco Marques a fost 
dat publicității un comunicat al 
comandantului șef al Forțelor 
populare de eliberare din Mu- 
zambic (F.P.L.M.) in legătură cu 
grava provocare armată declan
șată, așa cum s-a mai anunțat, 
în noaptea de 17 spre 18 decem
brie, de către elemente reacțio
nare din sinul F.P.L.M. In co
municat se precizează că un nu
măr de aproximativ 400 elemen
te reacționare aparținînd batalio
nului de la 
mai multe 
printre care 
Machava 
F.P.L.M.

Acțiunea fermă și coordonată 
a F.P.L.M., a corpului de po
liție din Mozambic și a popu
lației a blocat forțele reacțio
nare, le-a provocat pierderi 
grele obligîndu-le să se retragă 
în direcția Machava. în cursul 
acestor acțiuni F.P.L.M. a operat 
arestări în rîndul rebelilor.

Comunicatul relatează, în con
tinuare, că grupuri dispersate 
ale elementelor reacționare au 
continuat să opună rezistență în 
cursul dimineții de 18 decembrie, 
dar atacurile lor au fost respin-

Machava au ocupat 
puncte strategice, 
nodul rutier de la 
și o cazarmă a

din

ease. Populația a contribuit 
însăși la arestarea a numeroși 
reacționari.

Acțiunea armată de la 17 și 
18 decembrie, subliniază comu
nicatul, constituie o reacție a 
forțelor imperialiste prin inter
mediul agenților lor disimulați 
in rîndurile F.P.L.M., la măsurile 
juste adoptate de către reuniunea 
F.P.L.M. din 10—13 decembrie. 
Această reuniune a stabilit o 
serie de măsuri vizind întărirea 
unității dintre popor și F.P.L.M., 
adoptarea integrală de către 
F.P.L.M. a liniei politice a Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și crearea de con
diții pentru întărirea vigilenței 
combatanților și maselor popu
lare împotriva infiltrărilor ideo
logice și fizice ale inamicului.

în încheiere, comunicatul 
relevă că pentru intensifi
carea actualei bătălii împotri
va inamicului, pentru consoli
darea puterii populare și pentru 
crearea noii societăți, este nece
sar să se studieze și să se apli
ce creator în practică linia po
litică a FRELIMO, sâ se dina
mizeze structurile partidului să 
crească productivitatea muncii.

• CELE MAI MARI ORAȘE DIN S.U.A. Oficiul american care 
se ocupă cu recensâmintui populației a anunțat ordinea celor 
mai mari orașe din Statele Unite ale Americii după numărul 
lor de locuitori. Primele trei locuri continuă să fie ocupate de 
New York, cu 7 646 818 locuitori, Chicago cu 3 172 929 locuitori 
și Los Angeles cu 2 746 854 locuitori. La data cînd a fost efec
tuat ultimul recensămint. în 1973, primele două localități înre
gistrau circa 200 000 locuitori mai puțin, iar cea de-a treia cu 
50 000 de locuitori, față de anul 1970. Surprinzătoare pare și 
micșorarea populației capitalei țării. Washington, care, cu cei 
733 801 locuitori ai'săi a coborît de pe locul nouă, în 1970, pe 
locul 12, în 1973 • DUPĂ DOI ANI DE ÎNGHEȚ. Medicul ja
ponez Sadzio Sumida a reușit să efectueze o experiență inedită: 
el a activat inima unui șobolan, înghețată în urmă cu doi ani 
la temperatura de minus 196 grade Celsius, cu ajutorul impulsu
rilor electrice. Pentru contractarea mușchiului inimii au 1'ost 
necesare cîteva minute. Experiența medicului japonez atestă spe
ranța că în viitor se vor putea păstra, la temperaturi joase, 
diverse organe în vederea grefării lor • O ERUPȚIE VULCA
NICA DE INTENSITATE REDUSA s-a declanșat in nordul Is- 
landei, în apropierea vîrfului Leirhnjukur. Potrivit geologilor 
islandezi, un fenomen similar ar fi avut loc. în aceeași regiune, 
în secolul al XVllI-lea • SURPRIZA MUMIEI. O interesantă 
experiență realizată recent în laboratoarele Universității de stat 
„Wayne" din Detroit a permis detectarea, cu ajutorul micro
scopului electronic, a unor globule albe și roșii intacte într-o... 
mumie egipteană. S-a precizat că globulele de sînge respec
tive se prezintă perfect intacte, după 2 200 de ani. Este pentru 
primși dată cînd celulele sanguine ale unei mumii' sînt studiate 
din acest punct de vedere, constatindu-se păstrarea structurii 
lor • ȚIȚEI DIN NISIPURI BITUMINOASE. Producția zilnică 
de petrol extrasă din nisipurile bituminoase de la Fort Mac 
Murray (Canada) se ridică la 50 000 barili. Nisipurile bitumP 
noase, fiind dispuse la suprafață, sînt ușor de exploatat. Prin 
tratarea unui metru cub de nisipuri se obține un baril de țiței.

Lucrările Congresului Partidu
lui Comunist din Cuba au con
tinuat, simbătă, în sesiune ple
nară.

Șefii delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești pre
zente la congres au transmis 
salutul partidelor lor forumului 
comuniștilor cubanezi.

Luind cuvîntul de la tribuna 
primului Congres al Partidului 
Comunist din Cuba, tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
spus :

Delegației noastre i-a fost în
credințată plăcuta misiune de a 
transmite, din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte 
salut frățesc, împreună cu me
sajul de prietenie și solidarita
te militantă al comuniștilor și 
al întregului popor român, pri
mului Congres al Partidului 
Comunist din Cuba, tuturor co
muniștilor și întregului popor 
cubanez.

Congresul dumneavoastră se 
desfășoară în ajunul celei de-a 
XVII-a aniversări a victoriei 
revoluției cubaneze, a apariției 
primului stat socialist pe conti
nentul latino-american —- eve
niment de mare însemnătate 
care a încununat lupta eroică 
îndelungată dusă de poporul cu
banez pentru eliberarea națio
nală și socială și a deschis ca
lea pentru înfăptuirea unor 
adinei transformări revoluționa
re, pentru trecerea la edifica
rea orinduirii socialiste pe pă- 
mîntul Cubei.

în decursul celor 17 ani de la 
eliberare, comuniștii, oamenii 
muncii din Cuba, muncind cu 
abnegație pentru cauza revolu
ției, desfășurind o lupta dirză 
pentru zădărnicirea acțiunilor 
ostile ale reacțiunii și imperia
lismului, a intervențiilor milita
re și blocadei economice, au în
făptuit profunde transformări 
înnoitoare? obținînd succese re
marcabile în toate domeniile 
construcției socialiste, în crește
rea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, în a- 
părarea libertății și independen
ței patriei. Primul Congres al 
Partidului Comunist din Cuba 
înfățișează bilanțul victoriilor și 
realizărilor obținute, trasind, 
totodată, direcțiile de perspec
tivă ale dezvoltării multilatera
le economice și sociale a țării. 
Aceste succese, oglindite în ra
portul prezentat de primul se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
tovarășul Fidel Castro, ilustrea
ză cu elocvență rodnicia luptei 
revoluționare și a eforturilor 
poporului cubanez liber, marea 
sa capacitate de creație care va 
asigura și în viitor ridicarea Cu
bei pe noi trepte de civilizație 
și progres.

Poporul român urmărește cu 
profundă simpatie ampla operă 
constructivă desfășurată de po
porul frate cubanez, sub condu
cerea partidului său comunist, 
și îi urează din toată inima să 
obțină noi și tot mai mari reali
zări în făurirea noii societăți.

Este un prilej să evidențiem 
cu satisfacție că între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba, între poporul 
român și poporul cubanez. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Cuba s-au statornicit 
și se dezvoltă relații de priete
nie frățească, solidaritate mili
tantă și colaborare pe multiple 
planuri. Pagini de importanță is
torică în cronica raporturilor ro- 
mâno-cubaneze au înscris vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Cuba și vizita tovarășului Fi
del Castro în România. întâlni
rile și convorbirile rodnice din
tre conducătorii partidelor și ță
rilor noastre, desfășurate în spi
ritul stimei și respectului reci
proc, înțelegerile stabilite au 
impulsionat puternic și au ridi
cat la un nivel superior priete
nia frățească și solidaritatea mi
litantă româno-cubaneză. cola
borarea multilaterală dintre ță
rile și popoarele noastre, în in
teresul dezvoltării socialiste, al 
cauzei progresului și păcii.

Poporul român desfășoară în

prezent o vastă și intensă acti
vitate pentru traducerea în via
ță a hotărîrilor istorice adopta
te de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
care a deschis o nouă etapă în 
istoria patriei noastre, a Pro
gramului partidului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Efor
turile noastre sint îndreptate 
spre a asigura, în continuare, 
creșterea in ritm înalt și moder
nizarea forțelor de producție 
pentru a ajunge, într-o perioa
dă istoricește scurtă, la nivelul 
statelor avansate din punct de 
vedere economic.

Garanția îndeplinirii acestor 
mărețe sarcini o constituie 
munca plină de abnegație des
fășurată de poporul nostru, în
cheierea cu succes. în acest an, 
a unei etape importante în fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Actualul cin
cinal a fost realizat cu 5 luni 
mai devreme față de directivele 
Congresului al X-lea și cu a- 
proape 2 luni înainte față de 
prevederile maximale ale pla
nului. în 1975 producția in
dustrială a României socialiste 
este de 30 de ori mai mare decît 
în 1938. anul cu cel mai înalt 
nivel economic din perioada re
gimului burghezo-moșieresc. Au 
fost create noi ramuri industria
le. S-au dezvoltat și modernizat 
toate sectoarele economiei na
ționale ; metalurgia, construcția 
de mașini și chimia reprezintă 
astăzi peste 55 la sută din tota
lul producției industriale a ță
rii. Realizări însemnate au fost 
obținute in agricultură, in creș
terea venitului național, în dez
voltarea învățămintului, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

Analiza științifică, marxist-le- 
ninistă a epocii noastre eviden
țiază că în lume au loc mari 
transformări revoluționare, so
ciale și naționale, schimbări 
profunde in raportul de forțe 
pe arena internațională. Se afir
mă cu tot mai multă vigoare 
voința popoarelor de a trăi li
bere, de a fi deplin stâpine pe 
bogățiile naționale, pe propriile 
destine. A fost inaugurat un 
curs nou spre destindere și co
laborare, care se află abia la 
început și este încă fragil. O- 
menirea continuă să fie con
fruntată cu probleme complexe, 
pacea și securitatea popoarelor 
sint amenințate de politica im
perialistă de forță, asuprire și 
dictat, de continuarea febrilă a 
cursei înarmărilor, de perpetua
rea fenomenului subdezvoltării 
și adîncirea decalajului dintre 
țările dezvoltate din punct de 
vedere economic și cele în curs 
de dezvoltare, de agravarea fe
nomenelor de criză și instabili
tate internațională. De aceea, 
popoarele, forțele antiimperia- 
liste și progresiste de pretutin
deni trebuie să-și unească tot 
mai strîns eforturile in scopul 
dezvoltării și consolidării cursu
lui destinderii, pentru pace și 
colaborare intre națiuni, peptru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Pornind de la aceste reali
tăți, România dezvoltă continuu 
relațiile de prietenie, colaborare 
multilateral^ eu toate țările so
cialiste. acordă o mare atenție 
întăririi colaborării și solidari
tății cu țările in curs de dez
voltare, cu tinerele state care 
s-au eliberat de dominația străi
nă. Totodată, extindem legătu
rile in spiritul coexistenței paș

nice cu celelalte state, fără 
deosebire de orinduire socială. 
La baza relațiilor sale interna
ționale, țara noastră așază in 
mod consecvent principiile de
plinei egalități în drepturi, in
dependenței și suveranității na
ționale. neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc, respectării dreptului fie
cărui popor de a-și făuri de sine 
stătător propria soartă.

Ca țară europeană. România 
militează cu fermitate ' pentru 
făurirea unei păci și securități 
trainice în Europa, pentru apli
carea concretă in viață a prin
cipiilor înscrise în documentele 
Conferinței europene de la Hel
sinki.

Cauza păcii mondiale impune 
rezolvarea justă și durabilă a 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu, pornindu-se de la retrage
rea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea 
problemei poporului palestinian 
in conformitate cu aspirațiile 
sale legitime, asigurarea suve
ranității și integrității tuturor 
statelor din zonă.

Partidul nostru consideră eă 
o importanță vitală pentru 
existența omenirii are înfăptui
rea dezarmării generale și, in 
primul rind, a dezarmării nucle
are. aceasta fiind singura cale 
care poate elimina pericolul răz
boiului, poate elibera popoarele 
de povara uriașelor cheltuieli 
militare.

Ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru înlăturarea din relațiile 
internaționale a vechii politici 
imperialiste de inegalitate și a- 
suprire. pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, bazată pe egali
tate și echitate, pe raporturi 
noi cu adevărat democratice, 
care să asigure progresul mai 
rapid al tuturor țărilor și, in 
primul rind, al celor slab dez
voltate.

în spiritul tradițiilor sale in- . 
ternaționaliste. Partidul Comu- 

’ nist Român dezvoltă legături tot 
mai strînse de prietenie, solidari
tate internaționalistă și colabora
re cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, își aduce contribu
ția activă la întărirea continuă 
a unității lor pe baza princi
piilor marxist-leniniste, ale e- 
galității în drepturi și neames
tecului în treburile interne, a!e 
respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, cores
punzător condițiilor concrete in 
care își desfășoară activitatea.

Dezvoltăm, de asemenea, re
lații dc colaborare, in spiritul 
egalității și respectului reciproc, 
cu partidele socialiste și social- 
democrate. cu mișcările de e- 
liberare națională, cu partidele 
de guvernămînt din țările care 
au cucerit independența, sintein 
pentru unirea tuturor forțelor 
antiimperialiste, democratice și 
progresiste în’lupta pentru pa
ce. democrație, independență și 
progres social al popoarelor.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți, dragi tovarăși, să 
adresez cele mai calde urări de 
succes deplin lucrărilor congre
sului — eveniment de o impor
tanță deosebită în viața parti
dului și poporului frate cubanez 
— precum și in activitatea dum
neavoastră creatoare ce o veți 
consacra transpunerii în viață a 
importantelor hotărîri pe care 
le veți adopta, menite să ducă 
la înflorirea necontenită și la 
prosperitatea Cubei socialiste.

Delegația P. C. R. s a întîlnit

cu delegația P.S. din Porto Rico
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Ibsif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. care 
participă la lucrările primului 
Congres al P.C. din Cuba, s-a 
întîlnit, simbătă, cu delegația

Partidului Socialist din Porto 
Rico, condusă de Juan Mari 
Bras, secretar general al parti
dului.

Cu acest prilej s-a procedat 
la un schimb de opinii cu pri
vire la activitatea celor două 
partide, la relațiile de colabo
rare dintre ele.

Adoptarea platformei programatice 
a Partidului Comunist din Cuba

întrunit în sesiune plenară, 
primul Congres al Partidului 
Comunist din Cuba a aprobat, 
simbătă după-amiază. platforma 
programatică a partidului, do
cument de bază pentru întreaga 
activitate a partidului și a revo
luției cubaneze în vederea ela
borării programului definitiv al 
construcției socialismului în 
Cuba. Documentul subliniază

rolul conducător al Partidului 
Comunist din Cuba, stabilește 
rolul statului și al organizații
lor de masă și sociale în dezvol
tarea societății cubaneze.

Congresul a aprobat, de ase
menea. o rezoluție cu privire la 
raportul Comitetului Central, 
statutul partidului. proiectul 
Constituției cubaneze și noua 
împărțire politico-administrati- 
vă a teritoriului.

Proiectul Constituției va fl 
supus referendumului popular 
la 15 februarie 1976. urmind să 
intre în vigoare la 24 februarie.

Potrivit noii împărțiri politi
co-administrative. în Cuba vor 
exista 14 provincii, față de 6 
pină acum, și 169 de municipii. 
De asemenea, regiunile vor în
ceta să mai funcționeze ca in
stanță intermediară între muni
cipiu și provincie.

PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT
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OCHIUL MAGIC : Scala (orele 
9; 11,15 — la ora 20 Gala filmului 
românesc î „CURSA" ; Grivita fo
tele 9; 11; 13: 16; 18; 20,15), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15), Modern (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30).

CAZUL A AVUT UN DEZNODA- 
MINT FERICIT î Flamura (orele 
9; 11,15), la ora 18 Gala filmului 
românesc : „CURSA". Bucegi (o- 
rele 15,45; 18.20)

TRESTIA : Festival (orele 9,30; 
11,30: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ADOPȚIUNE : Centra! (orele 
9,15; 11.30, 13,45; 16; 18,15; 20,30).

JACK SI VREJUL DE FASOLE : 
Capitol (orele 12.45; 14.30; 16.30;
18.30: 20.30)

J D. CAHILL Î Patria (orele 
13.30: 16: 18.15; 20,30). București 
(orele 9. 1145;- 13,30: 16; 18,15
Î0.30), Favorit (orele 11.30; 13.43;
16; 18.15: 20.30). .

TOAMNA BOBOCILOR : Doina 
(orele 18.15: 20,15) la orele 9.30; 
11,15; 13; 14.45; 16,30 program de 
desene animate.

AMORUL VRĂJITOR : Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13. î0; 16: 18,15;
20.30) , Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

CALINA ROSIE : Timpuri Noi 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

MARELE GATSBY : Victoria (O- 
rele 9; 12 30; 16; 19,15), Floreasca 
(orele 9; 12; 16; 19).

SEARA CELEI DE A ȘAPTEA 
ZILE : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Feroviar (orele 8; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

SPLENDOAREA PULBERII ! 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

EVADATUL: Excelsior (orele 9; 
11.15; 13.30; 16, 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15:
20.30) . Tomis (orele 9, 11,15: 13,30; 
15,45: 18: 20,15), Gloria (orele 9; 
11,15: 13.30: 16, 18,15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE sus : Uni
rea (orele 16; 18; 20). Popular (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Da
cia (orele 20.15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Dacia 
(orele <j; 11.15; 13,30; 15.45; 18).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Lira (orele 15.30; 18; 20,15), 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20.15).

ALEXANDRA Șl INFERNUL : 
Cotroceni (orele 10; 12,15; 15; 17,45; 
20).

POLIȚISTA :• Glulești (orele 9. 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

CANTEMIR : Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK : Mio
rița (orele 9,30: 12; 15; 17,30; 20).

ANA ȘI COMANDORUL : Feren
tari (orele 15,30; 18: 20).

MUȘCHETARUL ROMÂN : Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

RAPSODIE NORDICA : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII : Arta 
(orele 13: 16; 19).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Moșilor (o- 
rele 9: 11.15; 13.30; 16; 18; 20). Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

FIICE ȘI MAME : Munca (ore
le 15.45; 18; 20).

MASTODONTUL : Vitan (orele 
15,30; 18; 20).

ULTIMUL BAL LA PISCINA 
DIN ROZNOV ; Crîngași (orele 17).

LUNI, 22 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală : 16.30 Emisiune în 
limba maghiară ; 19,00 Familia ;
19.20 1001 de seri : Pui de om — de 
Victor Eftimiu : 19.30 Telejurnal ; 
20,00 Cel mai bun continuă... Con
curs de cultură generală și pre
gătire multilaterală; 20,50 Opereta 
In ritmuri moderne ; 21.05 Roman- 
foileton : „Cimentul". Producție a 
studiourilor de televiziune sovie
tice ; 22,10 24 de ore ; 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II

17.00 Telex : 17.25 Publicitate : 17.30 
Film artistic : „Ancheta poștași
lor" — o producție a studiourilor 
cehoslovace ; 19,00 Muzică ușoară

cu Ruxandra Ghiață, Ana Petria și 
Marian Spînoche ; 19.20 1001 de 
seri : 19,30 Telejurnal : 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari. Epi
sodul „Leopardul" (I) ; 20.25 Mu
zică populară cu Mihai Lăcătuș : 
20.35 Biblioteca pentru toți : N. D 
Cocea ; 21.20 Telex ; 21.25 Start în 
vacanța de iarnă — Reportaj TV; 
21.45 Portativ ‘75. Retrospectiva a- 
nului 1975 ; 22,15 închiderea pro
gramului.

LUNI, 22 DECEMBRIE 1973

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): FER
MA — ora 19.30; Teatrul „C. 1. 
Nottara" (Sala Studio) : NU AM 
TNCREDERE ÎN BĂRBAȚI - ora 
19; Teatrul Giulești : Studio '74 : 
INTIMPLARI MAI MULT SAU 
MAI PUȚIN RIDICOLE - ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CER CUVlNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19,30.

• GUVERNUL ARGENTI
NIAN a difuzat, duminică, un 
comunicat oficial in care a pre
cizat că grupul de ofițeri rebeli 
din cadrul forțelor aeriene, co
mandat de generalul Orlando 
Capellini, s-a predat. După cum 
s-a mai anunțat, grupul de ofi
țeri rebeli ocupase sectorul mi
litar al aeroportului internațio
nal din Buenos Aires și a difuzai 
mesaje antiguvernamentale, ce- 
rind alcătuirea unui guvern mi
litar.

Pe de altă parte, agențiile 
Reuter și Associated Press ci
tind declarații ale unor militari 
rebeli, menționează ca aceștia 
„nu intenționează să se predea*4

REMANIERE MINISTERIALA 
IN INDIA

• PRIMUL MINISTRU al In
diei a anunțat o nouă remaniere 
ministerială, potrivit căreia în 
postul de ministru al apărării al 
Indiei, portofoliu deținut provi
zoriu de Indira Ghandi. a fost 
numit primul ministru al statu
lui Haryana, Bensi Lai. Totoda
tă. s-a anunțat formarea a două 
ministere separate din Ministe
rul Petrolului și Industriei Chi

mice. în fruntea cărora au fost 
numiți, la petrol — K.D. Mala- 
viya, și la industria chimică — 
P.C. Sethi.
• LT SIEN-NIEN. vicepre- 

mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a avut duminică 
la Pekin convorbiri cu Manuel 
Pinto da Costa, președintele 
Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, sosit într-o 
vizită în R.P. Chineză, transmi
te agenția China Nouă.
• GUVERNUL PORTUGHEZ 

a adoptat un ansamblu de mă
suri de austeritate pentru anul 
1976. După cum precizează agen
ția ANOP, este vorba de majo
rarea impozitelor cu 20—40 la 
sută asupra tranzacțiilor, chirii
lor, vehiculelor, precum și asu
pra deținerii unor bunuri con
siderate ca nefiind necesare, sau 
inutile, majorarea prețurilor la 
benzin£ și țigări.

Pe de altă parte, guvernul 
portughez a aprobat codul care 
reglementează investițiile străine 
îh Poitugalia și o serie de mă
suri în favoarea sectoarelor de 
export

• INSULELE COMORE se 
pronunță pentru respectarea su
veranității naționale, a egalită
ții in relațiile dintre state, pen
tru respectarea granițelor și in
tegrității teritoriale, pentru re
glementarea tuturor problemelor 
litigioase pe cale pașnică, pen
tru extinderea relațiilor de pri
etenie și colaborare cu toate 
statele, a declarat Aii Soilih, 
membru al Consiliului Executiv 
Național, care în prezent înde
plinește și funcția de șef al 
statului.

REUNIUNE A CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R.P. ANGOLA
• ÎN capitala angoleză, Luan

da, a avut loc o reuniune a Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Angola, care a e- 
xaminat sarcinile prioritare în 
domeniul refacerii economiei na
ționale, precum și în sfera în- 
vățămîntului și cea a ocrotirii 
sănătății populației.

De asemenea, Guvernul Re
publicii Populare Angola a ela
borat o serie de măsuri menite 
să asigure îmbunătățirea aprovi
zionării cu produse alimentare.
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