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Cinstire activității pline de abnegație și dăruire
în slujba înfloririi continue a patriei noastre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A ÎNMÎNAT ÎNALTE DISTINCȚII
conferite pentru realizarea inainte de termen a cincinalului 1971-1975 

si pentru rezultatele deosebite obținute in întrecerea socialistă in anul 1975
bene eoodiții și ina- 
wcen Planul național 
rzvoltare economico- 

i pe perioada 
r organizații ju- 
.d. consilii popu- 
intreprinderi și 

cercetare și proiec

tare,
bite obținute in anul 1975 in în
deplinirea și depășirea planului 
și angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă și pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
economiei.

La solemnitate au participat

tovarășul Manea Mănescu, tova- ' 
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Janos Faze- 
kas, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă-

NICOLAE CEAUȘESCU
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.

la plenara Consiliului National
al Frontului Unității Socialiste

Stimați tovarăși și prieteni.

în cadrul plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste s-au dezbătut citeva 
laturi ale activității desfășurate 
in perioada scursă de Ia ultima 
sesiune a Consiliului Național, 
evidențiindu-se rezultatele pozi
tive, precum si unele neajun
suri, subliniindu-se măsurile ce 
trebuie luate pentru desfășurarea 
în condițiuni tot mai bune a 
muncii în domeniile respective 
ale vieții sociale.

Cred că merită apreciată im
portanța hotărîrii adoptate de 
plenară, de a trece in răspun
derea Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste con
vocarea. organizarea și desfășu
rarea Congresului educației po
litice și culturii socialiste. 
Aceasta va da un conținut deo
sebit activității viitoare in do
meniul educației și al culturii.

Nu am de gind să mă refer 
acum pe larg la problemele 
muncii educative: ele vor fi 
dezbătute Ia congres. Aș men
ționa. lotuși, ținind seama de 
faptul că mai avem o lună și 
jumătate pînă la această mani
festare, necesitatea ca. in pre
gătirea congresului, să acționăm 
pentru afirmarea cu putere a 
principiilor politicii noastre 
marxișt-leniniste. pentru evi
dențierea orientărilor partidului 
nostru in domeniul educației

politice, ridicării nivelului cu
noștințelor culturale și științi
fice ale maselor, formării omu
lui nou. constructor al celei mai 
inaintate societăți din lume. In 
acest spirit, la baza întregii ac
tivități educative, a pregătirii 
congresului, trebuie să stea far
marea cetățenilor patriei noas
tre pentru muncă — pornind de 
Ia adevărul arhicunoscut că 
munca fizică și intelectuală, des
fășurată in diferitele domenii 
ale vieții sociale, constituie fac
torul 
lui și 
stării 
carii 
mului. a apărării și consolidă
rii independenței naționale. 
(Aplauze puternice).

Educația politică și eultural- 
științifică trebuie să fie pă
trunsă de nobilele idei ale pa
triotismului socialist, să cultive 
dragostea nețărmurită pentru 
patria in care ne-am născut si 
fată de care avem obligația de 
a-i asigura dezvoltarea eeono- 
mico-soeială neîntreruptă, pro
gresul multilateral. creșterea 
avuției materiale si a patrimo
niului cultural-știintific. făurind 
orinduirea nouă, bazată pe prin
cipiile democratismului socialist, 
ale umanismului socialist, in 
care omul este figura centrală. 
Tot ceea ce se realizează in so
cietatea noastră să fie consacrat

fundamental al progresu- 
civilizației, garanția bunâ- 
poporului. chezășia edifi- 
soeialismului și comuni.-

(Cn'iwrt ia p«f. * !!!-»)

ȘEDINȚAJ ->

CONSILIULUI DE STAT
La Palatul Republicii a avut loc ședința Con

siliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România.

Au luat parte, ca invitați, viceprim-miniștri 
ai guvernului, miniștri, alți conducători de or
gane centrale, precum și președinți, ai unor co
misii permanente ale Marii Adunări Naționale.

în cadrul ședinței, Consiliul de Stat a dez
bătut și adoptat următoarele decrete : Decretul 
privind carnetul de muncă ț Decretul privind 
normele' pentru calcularea recbmperiselor bănești 
cuvenite autorilor invențiilor aplicate in econo
mia națională ; Decretul pentru înființarea și 
organizarea facultății de medicină militară.

Consiliul de Stat a ratificat : Acordul de 
cooperare economică, științifică și tehnică intre 
Guvernul Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Togoleze, semnat la Lome, la 
17 noiembrie 1975 ; Acordul de cooperare econo
mică și tehnică între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Republicii Popu
lare Benin, semnat la Cotonou, la 22 noiembrie 
1975 ; Acordul general de cooperare economică 
și tehnică între Republica Socialistă România și 
Republica Unită Camerun, semnat la Yaounde, 
la 26 noiembrie 1975 ; Acordul de cooperare eco
nomică și tehnică între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Republicii Coasta 
de Fildeș, semnat la Abidjan, la 4 decembrie 
1975 ; Acordul de cooperare economică, indus
trială și tehnică între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, semnat la Bucu
rești, la 20 decembrie 1975 ; Acordul de colabo
rare culturală și științifică intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guvernul Malaye- 
ziei, semnat la Kuala-Lumpur, la 10 octombrie 
1975; Acordul intre Guvernul Republicii Socialiste

România si Guvernul Regatului Ha- m.- al Ior
daniei privind cooperarea m doneoaul turismu
lui. semnat la Amman. la 9 not-emene 1975 ; 
Acordul de cooperare in dounemoi tarioBoIm 
între Guvernul Republicu SocraLste Romania^ s: 
Guvernul Imperial al Iranuha. semnat la Te
heran. la 1 decembrie 1973 ; Protocolul se-srw-ă 
a IlI-a a Comisiei mixte e-uveman--r.rale de 
colaborare economică șt teinuco-st-m'uLca «intre 
Republica Socialistă Romănta s Republica De
mocrată Vietnam. Acordul de coopera-- si de 
credit intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Repubiuni Democrate 
Vietnam pentru realizarea unor otaecpve mdos- 
triale in Republica Democrată V.e:nam sa Acor
dul privind schimbul de mărfuri si piapăe intre 
Guvernul Republicii Social:-’? Româna si Gu
vernul Republicai Democrate Vietnam in anii 
1576—1980. semnate la București. la 17 t»O “-r,- 
brie 1975 ; Procesul verbal final al Connsâeâ 
mixte pentru reconstituirea si marcarea front 
rei de stat româno-iugoslavă pe 
lucrărilor de marcare a froctii 
zona lacului de acumulare al S ti hidro
energetic și de navigație Porttie ce Fler, pe 
fluviul Dunărea, semnat la Timișoara, la 12 de
cembrie 1975.

Toate decretele menționate au fost, in preala
bil, avizate favorabil de comisiile permanente 
de specialitate ale Marii Adunăr. Naționale, 
precum și de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat și aprobat Darea 
de seamă asupra activității Tribunalului Suprem 
și Raportul cu privire la activitatea desfășurată 
de organele Procuraturii in anul 1975. și a in
dicat să se intensifice activitatea de populari
zare a legislației în scopul educării cetățenilor 
in spiritul întăririi ordinii de drept socialiste.

De data aceasta solemnitatea 
acordării unor înalte ordine și 
distincții ale Republicii Socia
liste România are o semnificație 
deosebită prin faptul că acestea 
s-au acordat și organizațiilor 
județene de partid care au rea
lizat cincinalul inainte de ter
men.

Este cunoscut cum s-a înde
plinit cincinalul. Prin eforturile 
tuturor oamenilor muncii, ale 
comuniștilor, ale organizațiilor 
de partid din întreprinderi și 
instituții. din agricultură, ale 
organizațiilor comunale, orășe
nești. municipale și județene, 
manea pentru realizarea cinci
nalului inainte de termen s-a 
desfășurat ca rezultate deose
bite. Aceste rezultate s-au ma
terializat in creșterea, pe între
gul cincinal, cu peste 100 de 
miliarde lei a producției indus
triale, in sporirea generală a 
avuției naționale, ceea ce a 
permis realizarea prevederilor 
de ridicare a nivelului de trai, 
material și spiritual, al între
gului nostru popor.

Iată de ce doresc, 
riad. să adresez, din 
această tribună, cele
felicitări întregii noastre clase 
muncitoare, tuturor inginerilor 
si tehnicienilor, țărănimii, inte
lectualității. tuturor cetățenilor 
patriei noastre, care, fiecare Ia 
locul său de muncă, intr-o mă
sură mai mare sau mai mică, 
aa adus o contribuție de preț 
la succesele mărețe realizate in 
cincinalul 1971—1975. (Aplauze

in primul 
nou. de la 
mai calde

ice).
astăzi ordinele 

Republicii Socialiste 
— de la clasa I la 

unui număr de 
Ordinul clasa I

pute
Am acordat 

_Steaua 
România'
clasa a V-a • 
28 de județe, 
l-au primit municipiul București 
si județele care au realizat cin
cinala! cu S luni mai devreme, 
iar celelalte, in mod corespun-

Președintele Nicolae Ceausescu a primit
pe viceprini-niinistrul și ministrul

de război și al producției militare al

toarele vieții economice. Avem 
un program clar, avem planuri 
precise în toate sectoarele, pc 
ramuri, pe subramuri, pe grupe 
și chiar pe produse. Avem pro
grame clare pentru agricultură, 
pînă la comune. Avem planuri 
de cercetare precise în toate 
institutele de cercetare — și ele 
prevăd sarcini foarte mari de 
care depinde insăși realizarea 
prevederilor cincinalului.

După cum am menționat, pu
tem aprecia că primul trimes
tru s-a încheiat cu rezultate 
pozitive. în toate sectoarele am 
trecut, cu elan, cu toate forțele 
la înfăptuirea prevederilor din 
acest an. deci a prevederilor 
cincinalului. Fără indoială, to
varăși, că, fiind la început, avem 
incă multe de făcut, pe parcurs, 
vor apare lipsuri, greutăți — 
de aceea va trebui să depunem 
eforturi tot mai susținute pen
tru buna organizare a activității 
in toate domeniile.

La Congresul al XI-lea am 
caracterizat acest cincinal drept 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Aceasta pline răs
punderi mari în fața cercetării 
științifice, a proiectării tehnolo
gice, în fața întreprinderilor, a 
ministerelor, a tuturor oameni
lor muncii din industrie și agri
cultură. Avem toate condițiile 
pentru a obține succese în rea
lizarea acestui obiectiv, pentru 
a face ca nivelul tehnic și ca
litativ al întregii noastre pro
ducții și activități să corespun
dă obiectivelor trasate de Con
gresul partidului.

Se impun măsuri deosebii? în 
domeniul creșterii productivi
tății muncii, al reducerii consu
murilor și a cheltuielilor mate
riale in general, al sporirii efi
cienței activității economice și 
al creșterii, pe această cale, a 
venitului național, a avuției na
ționale. Aceasta va avea drept 
urmare crearea unor condiții 
tot mai bune pentru înfăptuirea 
programului de ridicare a nive
lului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor 
— țelul suprem al activității de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, esența 
politicii partidului nostru co
munist. (Aplauze puternice).

Am deplina 
toate 
partid, toate ministerele și con
ducerile întreprinderilor, con
ducerile cooperativelor, consiliile 
populare de toate gradele vor 
desfășura o intensă activitate 
pentru unirea eforturilor între
gului nostru popor în vederea 
îndeplinirii cu succes a actualu
lui cincinal — cincinal care va 
marca o etapă deosebită in dez
voltarea bazei materiale, in ri
dicarea României socialiste pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție. Fără nici o îndoială că toți 
oamenii muncii, fiecare cetă
țean al patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate, va 
munci cu toată însuflețirea, cu 
tot entuziasmul pentru a-și 
aduce contribuția la realizarea 
acestui măreț program de în
florire a patriei noastre.

Cu această convingere doresc 
să urez tuturor oamenilor mun
cii. întregului nostru popor, noi 
și noi succese in activitatea de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Urez 
organizațiilor noastre de partid, 
tuturor conducătorilor din eco
nomie. întregului nostru ac
tiv, succese tot mai mari, multă 
sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

zător cu realizarea cincinalului
— cu 5 luni, 4 luni, 3 luni sau 
o lună mai devreme.

Cred că sint în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor, să 
adresăm felicitări comuniștilor 
și oamenilor muncii din aceste 
județe care au adus o contribu
ție deosebită la realizarea cin
cinalului Înainte de termen. 
(Aolauze puternice).

Doresc insă să menționez că 
mai avem a» județ care a rea
lizat cincinalul cu numai citeva 
zile înainte de termen și, în 
conformitate cu clasificările 
noastre, nu a putut fi încadrat 
in categoria celor care au ob
ținut ordine. Am acordat aceste 
ordine acelor județe care au 
realizat planul cincinal cu cel 
puțin o lună sau cu aproape o 
lună, înainte de termen, 
tuși cred 
eforturile 
acordăm 
mențiune 
cinalului 
Este vorba de județul Harghita. 
(Vii aplauze).

Aș dori să adresez, de ase
menea, calde felicitări județe
lor. întreprinderilor industriale, 
agricole, din transporturi, co
merț, unităților de cercetare 
care au fost distinse astăzi cu 
ordine ale Republicii Socialiste 
România și cu mențiuni, pentru 
rezultatele obținute în anul 1975. 
(Aplauze puternice).

Cu această solemnitate, care 
a devenit tradițională de cîțiva 
ani de zile. încheiem aprecierile
— aprecierile pozitive — asupra 
felului cum s-a lucrat în cin
cinalul trecut și in anul 1975.

Fără 
cei care au obținut 
distincții au depus o activitate 
susținută. însă, așa este întot
deauna întrecerea ; cineva tre
buie să se afle pe locurile 1, 2 și 
3. Desigur, dintre cei buni s-au 
afirmat cel mai buni. Dar tre
buie să recunoaștem că fără 
efortul tuturor oamenilor mun
cii din industrie, al tuturor oa
menilor muncii din agricultură, 
al tuturor cercetătorilor, reali
zarea programului complex de 
dezvoltare din cincinalul trecut 
și din anul 1975 nu ar fi fost 
posibilă. De aceea, doresc încă 
o dată să menționez că, apreciin- 
du-i in mod deosebit pe cei 
clasați pe locul 1 și pe celelalte 
locuri și distinși cu ordine, tre
buie să dăm, totodată, o înaltă 
apreciere tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderi și in
stituții. din cercetare, din toate 
domeniile de activitate, să Ie 
urăm tuturor noi succese in ac
tivitatea viitoare 1 (Aplauze 
puternice).

Sperăm că acordarea acestor 
distincții, aceste aprecieri, vor 
constitui un stimulent atît pen
tru cei care s-au clasat pe lo
curile 3, 4, 5 sau au primit men
țiuni. de ă-și organiza mai bine 
activitatea și astfel de a ocupa 
un loc mai de frunte, cit și 
pentru toate județele, întreprin
derile și instituțiile de a munci 
tot mai bine pentru a putea 
aspira la ocuparea în 1976 și în 
actualul cincinal a unor locuri 
cit mai de frunte.

Am intrat în cincinalul 1976— 
1980 cu un program măreț, la 
baza căruia stau hotăririle Con
gresului al XI-lea al partidului 
nostru.' Am încheiat deja primul 
trimestru din cele 20 ale aces
tui cincinal și putem spune că 
rezultatele sint bune atît in ce 
privește producția industrială 
cit și activitatea în toate sec-

To
că. avînd în vedere 

depuse, merită să-i 
și acestui județ o 

pentru realizarea cin- 
inainte de termen.

indoială că nu numai 
ordine și

convingere că
organizațiile noastre de

Egipt, general Mohamed II GamasyEgipt, general Mohamed II Gamasy

Relatarea întrevederii în pag. a IV-a

Vești la zi din activitatea colectivelor de muncă din siderur
gie și minerit, din industria ușoară și economia forestieră.

IN PAGINA A II-A

REALIZĂRI DE PRESTIGIU ÎN CRONICA 
ÎNTRECERII SOCIALISTE
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în cursul dimineții de vineri 

au continuat in plen lucrările 
celei de-a treia sesiuni a actua
lei legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au întîm- 
pinat cu însuflețite și îndelungi 
aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.

în sală Se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost 
prezenți, în calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții ști
ințifice, culturale și artistice.

Ședința înaltului for legislativ 
al țării a fost deschisă de Nico
lae Giosan, președintele M.A.N.

Trecîndu-se la punctul cinci 
al ordinii de zi, tovarășul Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezentat, 
din însărcinarea C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, ex
punerea Ia Proiectul de lege 
pentru modificarea și completa
rea Legii nr. 5 din 1975 privind 
Congresul deputaților consilii
lor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare, 
Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare, pre
cum și conferințele pe județe 
ale deputaților consiliilor popu
lare.

în continuare, tovarășul Tu
dor Drăganu, președintele Co
misiei constituționale și juridi
ce, a expus raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N., care au 
avizat proiectul de lege.

în raportul comisiilor — con
stituțională și juridică și cea 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat — se apre
ciază că Proiectul de lege dă 
expresie directivelor cuprinse 
in documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R., hotărîrilor 
Congresului deputaților consi
liilor populare județene și . al 
președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești ‘ și 
comunale, indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la îmbunătățirea. în conti
nuare. a conducerii și îndrumă
rii consiliilor populare, in 
scopul înfăptuirii politicii parti
dului și statului de dezvoltare 
economică și socială a tuturor 
județelor și localităților.

Raportul subliniază că prin 
proiectul de lege se instituie un 
nou organ al consiliilor popu
lare. cu caracter permanent și 
deliberativ, care, asigurind Îm
binarea armonioasă a activită
ții centrale cu cea locală, ana
lizează problemele majore ale 
dezvoltării economice și sociale 
a unităților administrativ-teri- 
toriale, dezbate și votează — 
înainte de a fi supuse spre a- 
doptare Marii Adunări Națio
nale — proiectele de legi pri
vind activitatea acestor unități.

în raport se menționează, de 
asemenea, că, în exercitarea a- 
tributiilor sale de organ suprem 
al puterii de stat și de unic or
gan legiuitor. Marea Adunare 
Națională restituie Camerei le
gislative spre reexaminare pro
iectul de lege, atunci cind nu 
este de acord cu prevederile a- 
cestuia. făcînd recomandări în 
vederea îmbunătățirii sale.

Comisiile permanente subli
niază. în raport, importanța 
deosebită a prevederii prin care 
se recunoaște Camerei legisla-, 
tive dreptul de inițiativă legis
lativă pentru domeniul său de 
activitate, cit și a celei potrivit 
căreia ea adoptă, pe baza și în 
vederea executării legilor, hotă- 
riri obligatorii, în domeniul său 
de activitate.

Comisiile au considerat că re
glementarea cuprinsă în proiec
tul de lege asigură cadrul ju
ridic necesar pentru perfecțio
narea în continuare a conduce
rii si îndrumării consiliilor 
populare.

A urmat dezbaterea generală 
asupra acestui proiect de lege.

în cuvîntul său. deputatul 
Ioan Ceterchi a arătat că pro
punerea de creare a Camerei 
legislative, urmind instituirii 
Congresului și conferințelor 
consiliilor populare, ridică pe o 
treaptă superioară procesul de
cizional in problemele de inte
res local. în vederea asigurării 
dezvoltării economico-sociale 
armonioase a tuturor localități
lor, a înfloririi întregii țări. 
Concepută potrivit orientării 
clarvăzătoare a secretarului ge
neral al partidului. Camera le
gislativă, folosind bogata expe
riență a consiliilor populare — 
a relevat vorbitorul — urmează 
să acționeze ca un adevărat for 
parlamentar al consiliilor popu
lare, pentru rezolvarea, într-o 
concepție unitară, a multiplelor 
sarcini pe care le pune înfăp
tuirea Programului partidului.

La rindul său, deputatul Va
sile Mohan a exprimat, în cu- 
vintul său, opinia că înființarea 
noului organism va crea premi
se și mai bune pentru asigura
rea sporirii contribuției consi

liilor populare la înfăptuirea 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. El a relevat importanța 
sarcinii ce revine Camerei le
gislative de a asigura îmbina
rea armonioasă a activității 
centrale cu cea locală,

Deputatul Ferdinand Nagy a 
subliniat că proiectul aflat In 
dezbatere constituie un nou 
exemplu al consecvenței cu 
care partidul nostru acționează 
pentru perfecționarea cadrului 
organizatoric de participare tot 
mai largă a oamenilor muneii
— români, maghiari și germani
— la elaborarea șl înfăptuirea 
politicii interne șî externe a 
partidului și statului. Cemen- 
tînd principalele revederi ale 
proiectului de lege, vorbitorul a 
arătat că ele ilustrează, o dată 
în plus, faptul că în România 
consultarea oamenilor muneii 
fără deosebire de naționalitate, 
asupra- tuturor problemelor, par
ticiparea activă, conștientă, a 
maselor la realizarea planurilor 
și programelor de dezvoltare 
economico-socială a devenit un 
principiu constant al politicii 
P.C.R.

Evocînd primul Congres al 
consiliilor populare, deputatul 
Ion Vlad a apreciat că prin 
constituirea Camerei legislative 
se realizează o nouă modalitate 
de participare a deputaților 
consiliilor populare la soluțio
narea problemelor multiple ale 
dezvoltării economico-sociale 
ale țării. El a evidențiat în mod 
deosebit rolul important pe care 
îl va avea acest organism în 
executarea și aplicarea unitară 
a legilor.

Insistînd asupra acestei idei, 
deputata Margareta Kraus a re
liefat faptul că atribuțiile prin 
care noul organism este împu
ternicit în executarea și aplica
rea unitară, pe plan local, a le
gilor va asigura un conținut 
mai realist actelor normative 
emise de ministere, corespun
zător cerințelor dezvoltării eco
nomico-sociale ale unităților 
administrativ-teritoriale. Și în 
opinia deputatei, noul organism 
vine să satisfacă o necesitate 
obiectivă în etapa actuală,

în cuvîntul său. deputatul 
Ioan UlicI a amintit că. in am
pla expunere prezentată de se
cretarul generai al partidului 
la primul Congres al consiliilor 
populare, se sublinia, pe drept 
cuvint, necesitatea constituirii 
unui organism cu activitate 
permanentă care să aibă rolul 
unui adevărat parlament al or
ganelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat. Vorbitorul 
a ținut să confirme această ne
cesitate împărtășind din expe
riența activității sale ca depu
tat. Exprimindu-și aprobarea 
fată de proiectul propus — ale 
cărui prevederi acordă Camerei 
legislative largi atribuții — el 
și-a manifestat convingerea că 
acest for. reprezentind o formă 
nouă și originală care întregeș
te sistemul nostru instituțional, 
iși va dovedi pe deplin utili
tatea.

Analizînd unele prevederi ale 
proiectului propus spre adop
tare. deputata Olimpia Solomo- 
nescu a relevat, in consens eu 
ceilalți vorbitori. însemnătatea 
creării acestui nou cadru legis
lativ care asigură participarea 
directă a deputaților consiliilor 
populare județene și al munici
piului București la soluționarea 
problemelor complexe pe care 
le ridică îmbinarea activității 
centrale cu cea locală.

Consiliile poDulare din județul 
Dîmbovița și-au întărit și iși 
întăresc continuu legăturile cu 
masele populare — a arătat de
putatul Ion Stănescu — care a 
relevat că aplicarea hotărîrilor 
recentului Congres al consiliilor 
populare stimulează inițiativa 
creatoare a oamenilor muncii, 
creează premisele pentru valo
rificarea superioară a resurse
lor și posibilităților locale. Por
nind de la constatarea că modi
ficările și completările propuse 
la Legea nr. 5/1975 răspund ce
rințelor vieții, vorbitorul a a- 
preciat că ele aduc o nouă con
firmare a democratismului o- 
rinduirii noastre.

După dezbaterea generală s-a 
trecut la discutarea pe articole 
a Proiectului de lege.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, apoi. în unanimitate. 
Legea pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 5 din 
23 iulie 1975 privind Congresul 
deputaților consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare, precum și con
ferințele pe județe ale deputa
ților consiliilor populare.

La încheierea ședinței, tova
rășul Nicolae Giosan a anunțat 
că Proiectul de lege pentru a- 
doptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
pe perioada 1975—1980. aflat pe 
ordinea de zi, ca și alte proiec
te de legi ce se vor primi la 
Biroul M.A.N. urmează a fi 
examinate și avizate de către 
comisiile permanente compe
tente, după care, vor fi supuse 
Marii Adunări Naționale într-o 
altă ședință a actualei sesiuni.

Data reluării în plen a lucră
rilor celei de-a treia sesiuni din 
cadrul celei de-a șaptea legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale va fi anunțată ulterior.

pentru modificarea și completarea Legii nr. 5 din 23 iulie 
1975 privind Congresul deputaților consiliilor populare 
județene și al președinților consiliilor populare, Conferința 
pe țară a președinților consiliilor populare, precum și 
Conferințele pe județe ale deputaților consiliilor populare
Marea Adunare Națională 

adoptă prezenta lege :

Art. unic. Legea nr. 5 din 23 
iulie 1975 privind Congresul de

privind Congresul, Camera legislativă
și Conferințele consiliilor populare

Documentele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român subliniază necesitatea 
acționării, în continuare, pen
tru perfecționarea cadrului or
ganizatoric de participare tot 
mai largă a maselor populare 
la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului. în acest 
sens, s-a hotărit organizarea 
periodică a Congresului consi
liilor populare județene, a Con
ferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și 
a Conferințelor pe județe ale 
deputaților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale, în scopul dezvoltării largi 
a schimbului de experiență si 
îndrumării unitare a activității 
consiliilor populare.

De asemenea, apare necesară 
instituirea unui organism al 
consiliilor populare cu activitate 
permanentă. care să dezbată 
proiectul planului si bugetului 
local, parte integrantă a planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială și a bugetu
lui de stat, să asigure funda
mentarea științifică, realistă și 
democratică a obiectivelor dez
voltării ecor.omico-sociale a 
tuturor localităților, a întregii 
țâri.

Art. 1. — Pentru asigurare» 
sporirii contribuției conriirlee 
populare la înfăptuirea progra
mului de făurire a soeie’’*ii 
socialiste multilateral dezvoltate 
și participarea tot mai intensă 
a deputaților acestora la con
ducerea treburilor statului, se 
organizează Congresul consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare. 
Camera legislativă a consiliilor 
populare. Conferința pe tară a 
președinților consiliilor populare, 
precum și Conferințele pe ju
dețe ale deputaților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale.

A. Congresul consiliilor popu
lare județene și al președinților 
consiliilor populare

Art. 2. — Congresul consilii
lor populare județene «i al 
președinților consiliilor populare 
constituie forul colectiv al con
ducerii activității organelor lo
cale ale puterii și administrației 
de stat, in care se dezbat pro
blemele fundamentale ale con
siliilor populare. ale muneii 
desfășurate de reprezentanții 
aleși ai maselor populare in 
organele locale ale puterii de 
stat. în vederea creșterii răs
punderii și rolului acestora in 
conducerea treburilor de «tat 
și obștești.

Art. 3. — La lucrările Con
gresului participă deputății 
consiliilor populare județene si 
al municipiului București, nre- 
eum și președinții consiliilor 
ponulare municipale, ale sectoa
relor municipiului București, 
orășenești și comunale.

Congresul consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare are loc o dată 
la 5 ani și se convoacă prin 
decret al Consiliului de Stat, in 
termen de un an de la data ale
gerilor generale de deputați în 
organele puterii de stat.

B. Camera legislativă a con
siliilor populare

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

Camera legislativă a consilii
lor populare are sarcina de a

LEGE

putaților consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare. Conferința pe 
tară a președinților consilii
lor populare, precum și Con-

LEGE

asigura îmbinarea armonioasă a 
activității centrale eu eea lo
cală. in care scop analizează 
problemele majore ale dezvol
tării economico-sociale a jude
țelor, orașelor și comunelor, 
dezbate și votează, inair.te de a 
fi supuse adoptării Mani Adu
nări Naționale, pro.eetele de 
legi referitoare la dezvoltarea 
unităților administrativ-terito
riale.

Art. 5. — în înfăptuirea po
liticii partidului și statului în 
toate domeniile privind activi
tatea pe plan local. Camera le
gislativă a eonsiLUor populare 
face propuneri Marii Adurln 
Naționale. Consiliului de Stat 
sau președintelui Republicii 
Socialiste România.

Art. 6. — Camera legislati-g 
a consiliilor populare are urmă
toarele atribuții în elaborarea 
legilor :

a) dezbate si se pronunță 
asupra proiectului planului de 
dezvoltare a economiei loea> 
și a proiectului bugetului lecal. 
parte integrantă a planuhn na
țional unic de dezvohare eeeeo- 
reico-socială si a
srat. urmărind fun-camen Tarea 
Joc stiințLfică. într-o eoesetprie 
unitară F de perspectiv*. ta 
ș ederea dezvoltări •cm. ori’e 
a tuturor umtăpler adm.mrira-

bl aizeszs proiectai *e plan 
privind unitățile de interes re
publican. urmărind repartizare» 
țudieieasâ a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țârii. asi
gurarea folosirii superioare a 
resurselor materiale p umane ;

el dezbate si se pronunță asu
pra proiectelor de legi privind 
perfecționarea organizării si 
funcționării organelor locale de 
stat, participarea cetățenilor la 
conducerea treburilor de stat și 
obștești, precum »: asupra altor 
proiecte de leg. care privesc 
dezvoltarea unităților adminis
trat! v-teritoriaie ;

dț îndeplinește alte atribuții 
prevăzute de lege.

Art 7. — Camera legislativă 
a eonsilrlor populare are ini
țiativă legislativă, ta domeniul 
său de activitate

Proiectele d» legi inițiate de 
Consiijul de Miniștri sau de 
alte crgar.e care, potrivit legii, 
au inițiativă legislativă si care 
se referă la probleme din do
meniul de activitate al consilii
lor populare, se supun spre dez
batere și aprobare Camerei 
legislative.

In embleme de interes local 
consiliile populare județene și 
al municipiului București au 
dreptul de a iniția și supune 
snre dezbatere și aprobare Ca
merei legislative proiecte de 
legi și de hotărîri.

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

în cazul in care Marea Adu
nare Națională nu este de 
acord cu propunerile Camerei 
legislative a consiliilor populare 
restituie proiectul de lege spre 
reexaminare. cu recomandări 
în vederea îmbunătățirii aces
tuia

Art. 9. — în vederea execu
tării și aplicării unitare, pe 
plan local, a legilor. Camera 
legislativă adoptă hotărîri cu 
privire la :

a) dezvoltarea industriei lo
cale. de stat și cooperatiste, 
coordonarea acesteia cu pro
ducția industriei republicane ;

b) organizarea muncii în 

ferințele pe județe ale de
putaților consiliilor populare, 
se modifică ți se completează, 
svind următorul cuprins : 

agricultură, ta vederea creșterii 
producției vegetale și animale 
ta unitățile agricole socialiste și 
gospodăriile populației ;

c) Îmbunătățirea activității de 
gospodărie comunală, de admi
nistrare și întreținere a fondu
lui locativ ;

dl realizarea investițiilor și 
construcțiilor economice și so- 
cial-cu'.turale. cu caracter local ;

el sistematizarea economico- 
sociaiă a teritoriului și a loca
lităților urbane și rurale ;

fi aprovizionarea populației 
cu bunuri alimentare și de larg 
cer sum. dezvoltarea continuă a 
rețelei comerciale, repartizarea 
.ridici oasă a fondului de măr
furi ta teritoriu, perfectionarea 
continuă ■ comerțului local și 
* prestărilor de servicii pentru 
papulatie :

g. perfecționarea activității 
administrației Iacale, sporire» 
răspunderii organelor 'ocale ta 
raporturile eu cetățenii ț

h» dezvoltarea tavătămîntului 
r integrarea lui eu producția, 
pe-feer. marea rețelei școlare, 
asigurarea bare: materiale si 
f-’ostrea eficientă a acesteia :

O perfecționarea activități: 
tamrirnler de artă ti cuburi 
— teatre, caae da culturi, câ
rtire culturale. MbLe'eri ft 
altele —. creșterea rolului aces- 
tora ta educarea socialistă a

podurilor și a cursurilor de ape : 
B asigurarea pazei și apărării 

proprietății socialiste, a proprie
tății și bunurilor populației ;

ml asigurarea ordinii și li
niștii publice, precum și a si
gura r.t»i circulației pe drumurile 
publice :

n) stabilirea taxelor locale :
ol alte probleme ce intră, po

trivit legii, ta competența con
siliilor populare.

Art. 10. — Instrucțiunile, re
gulamentele și orice alte acte 
cu caracter normativ, privind 
activi ta’ea locală, elaborate de 
ministere și celelalte organe 
centrale se supun dezbateri: și 
aprobării Camerei legislative a 
consiliilor populare.

Art. 11. — Proiectele de arie
eu caracter normativ, care ur
mează să fie dezbătute și adop
tate de Camera legislativă a 
consiliilor populare vor fi tri
mise. în prealabil, spre exami
nare Consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești.

Art. 12. — Proiectele de legi 
si hotăririle se aprobă cu soțul 
majorității membrilor Camerei 
lerislatis e a consiliilor populare.

Hotăririle Camerei legislative 
a consiliilor populare se sem
nează de președintele Camerei 
legislative si. după caz. de pri- 
mul-ministru a', guvernului. mi
nistrul sau conducătorul orga
nului central care a inițiat pro
iectul de hotârire.

Art. 13. — Hotăririle Camere! 
legislative a consiliilor populare 
intră în vigoare după aprobarea 
tor de către președintele Repu
blicii Socialiste România si se 
publică in Buletinul Oficial.

Art. 14. — Camera legislativă 
a consiliilor populare se con
voacă o dată pe an sau de eite 
ori este nevoie înainte de sesiu
nile Marii Adunări Naționale, 
prin decret prezidențial.

C. Conferința pe țară a preșe
dinților consiliilor populare

Art. 15. — Conferința pe țară 
a președinților . consiliilor popu
lare dezbate modul in care or
ganele locale ale puterii și ad

ministrației de stat iși exercită 
atribuțiile ce le revin din hotă
ririle de partid, din legi, decrete 
și din hotâriri ale Consiliului 
de Miniștri, precum și modul 
in care aplică măsurile stabilite 
de Congresul consiliilor populare 
și cele proprii pentru îndepli
nirea planului de dezvoltare 
economico-socială in profil te
ritorial.

La Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare se 
face un larg schimb de expe
riență cu privire Ia organizarea 
temeinică a activității consilii
lor populare și a comitetelor 
sau birourilor executive ale a- 
eestora. la munca comisiilor 
permanente și a comitetelor de 
cetățeni pentru realizarea sar
cinilor ce revin consiliilor 
populare și comitetelor sau bi
rourilor executive ale acestora.

Art. 18. — La lucrările Con
ferinței pe tară participă pre
ședinții consiliilor populare ju
dețene. al municipiului Bucu
rești. municipale, ale sectoare

Expunerea la proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 5 din 1975 privind 
Congresul, Conferința pe țară, precum 
și Conferințele pe județe ale deputaților 

consiliilor populare
prezentată de tovarășul ȘTEFAN VOITEC, vicepreședinte al Consiliului de Stat

Vă rog să-mi permiteți ea, 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. eâ supun Marii Adunări 
Naționale, spre dezbatere și a- 
doptare. proiectul de lege pen
tru modificarea și completarea 
legii nr. 5 din 1975 privind 
Congresul. Conferința pe țară, 
precum și eonfe-ințele pe ju
dețe ale deputaților consiliilor 
populare. In vederea creări: Ca
merei legislative a consiliilor 
pooulare.

în expunerea la primul Con
gres al consiliilor populare ju
dețene — document de excep
țională importantă teoretică si 
practică — secre’arul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia- 
re P.atnâni». tcvarâfuî Nice'.»» 

Ceaufeșc'i. retertadu-»e la căile 
de îmbunătățire. in continuare, 
a conducerii si îndrumării con- 
riliilor populare, a pus ta evi
dentă necesitatea instituirii 
unui organism, cu activitate 
permanentă, menit să analizeze 
problemele majore ale dezvol
tării economico-sociale a jude
țelor. orașelor și comunelor, să 
dezbată și să aprobe, fnainte de 
a fi supuse spre adoptare Marii 
Adunări Naționale, proiectele 
de legi care interesează activi
tatea organelor locale.

Pentru a crea cadrul legisla
tiv corespunzător satisfacerii a- 
ces’ei cerințe a fost elaborat 
proiectul de lege pe care îl 
supunem spre dezbatere si a- 
doptare Marii Adunări Națio
nale. proiect prin care se pre
vede instituționalizarea Came
rei legislative a consiliilor 
populare, ca organ permanent 
eu caraeter deliberativ, în com
punerea căruia intră totalitatea 
deputaților membri ai comitete
lor executive ale consiliilor 
populare județene și al munici
piului București.

Elaborarea proiectului de lege 
s-a realizat potrivit orientărilor 
si indicațiilor deosebit de pre
țioase și sub directa îndru
mare a secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Prin definirea clară 
a concepției ce stă la baza pro
iectului. prin fundamentarea 
științifică a necesității unor for
me superioare de manifestare a 
demoe-ației socialiste, secretarul 
general al partidului a adus o 
nouă contribuție, de inestima
bilă valoare teoretică și practi
că. la perfecționarea cadrului 
democratic al orinduirii noastre 
socialiste, pe baza participării 
tot mai largi, competente si res
ponsabile. a cetățenilor la re
zolvarea și conducerea treburi
lor de stat și obștești.

în vederea îmbinării armoni
oase a activității organelor cen
trale eu a celor locale, proiec
tul prevede, ca o atribuție de 
Însemnătate deosebită. dreptul 
Camerei de a dezbate si vota 
toate proiectele de legi care 
privesc dezvoltarea unităților 
administrativ-teritoriale. îna
inte de a fi supuse spre adop
tare Marii Adunări Naționale. 
Dintre acestea stat menționate. 
In primul rind. proiectul planu
lui de dezvoltare a economiei 
locale și proiectul bugetului 
local — părți integrante ale 

lor municipiului București, oră
șenești și comunale.

Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare se 
convoacă prin decreti al Consi
liului de Stat, in termen de 6 
luni de la data alegerilor de 
deputați in consiliile populare 
municipale, orășenești și comu
nale.

D. Conferințele pe județe ale 
deputaților consiliilor populare, 
municipale, orășenești și eo- 
munale

Art. 17. — Conferințele pe 
județe ale deputaților consilii
lor populare municipale, orășe
nești și comunale dezbat pro
bleme de natura celor prevăzute 
la art. 15, specifice condițiilor 
economice și sociale existente 
in unitățile administrativ-teri
toriale respective.

Art. 18. — La lucrările Con
ferințelor pe județe participă 
deputății consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale. La municipiul București 

planului național unic de dez
voltare economico-socială și 
bugetului de stat — urrnărin- 
du-se fundamentarea lor știin
țifică, într-o concepție unitară 
și de perspectivă, in scopul dez
voltării echilibrate a tuturor 
unităților administrativ-terito
riale.

Totodată, pentru a contribui 
la asigurarea unei repartizări 
judicioase a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării și 
la folosirea superioară a resur
selor materiale și unv te, Ca
mera legislativă a consiliilor 
populare este chemată să avi
zeze proiectele de plan privind 
unitățile de interes republican.

O altă prerogativă deosebit 
de importantă a Camerei esțe 
aceea de a iniția și propune 
Marii Adunări Naționale adop
tarea oricăror proiecte de acte 
normative privind domeniul său 
de activitate. în același timp. 
Camera va dezbate și aproba 
toate proiectele de legi, iniția
te de Consiliul de Miniștri și 
de alte organe, care se referă 
la activitatea ce se desfășoară 
pe plan local.

Se poate, așadar, afirma că 
noului organism i se asigură 
competența de a șe pronunța, 
sub toate aspectele, asupra ac
tivității legislative care privește 
problemele ce interesează jude
țele. municipiile, orașele și co
munele României.

Potrivit principiului constitu
țional care statuează că Marea 
Adunare Națională este unicul 
Organ legiuitor, proiectele de 
legi, dezbătute și aprobate de 
Cameră, vor fi supuse spre a- 
doptare organului suprem al 
puterii, acesta putînd — dacă 
va fi necesar — să le restituie 
Camerei spre reexaminare, cu 
recomandări de îmbunătățire.

Rolul important ce revine Ca
merei legislative a consiliilor 
populare în executarea și apli
carea unitară a legilor — re
flectare a politicii partidului și 
statului nostru — este ilustrat 
și de atribuțiile de a adopta 
hotărîri proprii cu privire la 
dezvoltarea pe plan local a vie
ții economice și social-culturale, 
îndeosebi în legătură cu : dez
voltarea industriei locale, coor
donarea acesteia cu industria 
republicană : organizarea mun
cii in agricultură ; îmbunătăți
rea activității de gospodărire 
comunală ; realizarea investi
țiilor și construcțiilor economice 
și social-culturale ; sistematiza
rea economico-socială a terito
riului și a localităților urbane 
și rurale ; aprovizionarea popu
lației cu bunuri alimentare și 
de larg consum ; perfectionarea 
administrației Jocale de stat ; 
dezvoltarea învățâmintului și 
perfecționarea activităților cul
tural-educative de masă ; Ocro
tirea sănătății populației ; asi
gurarea ordinii și liniștii publi
ce, a Pazei si apărării proprie
tății socialiste și a bunurilor 
populației, precum și cu privire 
la alte probleme care intere
sează activitatea consiliilor 
populare.

De asemenea, prin proiectul 
de lege se atribuie Camerei le
gislative sarcina de a dezbate 
și aproba instrucțiunile, regula
mentele sau alte acte cu carac

participă deputății consiliilor 
populare ale sectoarelor și ale 
comunelor suburbane.

Conferințele au loc o dată la 
2 ani și jumătate și se organi- , 
zează de comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, 
înaintea Congresului consiliilor 
populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare, 
precum și a Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor 
populare. /

E. Dispoziții finale

Art. 19. — Congresul consilii
lor populare județene și al pre
ședinților consiliilor phpulare, 
Camera legislativă a consiliilor 
populare. Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare, 
precum și Conferințele pe ju
dețe ale deputaților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale iși aleg organele 
de conducere și de lucru și îșj 
stabilesc regulamentul de func
ționare.

ter normativ privind activitatea 
locală, elaborate de ministere 
și celelalte organe centrale. 
Pe această cale se conferă o 
autonomie și responsabilitate 
sporită consiliilor populare și se 
asigură o mai accentuată exi
gență din partea ministerelor și 
a celorlalte organe în procesul 
de elaborare a unor asemenea 
acte, ceea ce, fără îndoială, va 
avea drept rezultat limitarea 
numărului acestor acte, înlătu
rarea unor manifestări birocra
tice ce se mai întîlnesc încă în 
activitatea organelor centrale și 
locale ale adniinistrației de stat, 

în scopul affiSizării temeinice 
a proiectelor de acte cu caracter 
normativ care urmează să fie 
dezbătute de Cameră. acestea 
vor fi trimise. în prealabil, spre 
examinare consiliilor populare 
județene.

Modul în care sînt concepute 
organizarea și atribuțiile Came
rei legislative asigură armoni
zarea și integrarea ei organică 
în activitatea generală desfășu
rată de către celelalte organe 
centrale și locale. Astfel, în 
proiect se prevede dreptul con- > 
siliilor populare de a iniția și 
propune Camerei proiecte de 
acte normative in cele mai va
riate domenii de activitate.

Totodată. în înfăptuirea poli
ticii partidului și statului în 
toate domeniile privind activi
tatea pe plan local, Camera face 
propuneri Marii Adunări Națio
nale. Consiliului de Stat sau 
președintelui Republicii Socia
liste România.

Hotăririle Camerei (.legislative 
a consiliilor populare intră în 
vigoare după aprobarea lor de 
către președintele Republicii 
Socialiste România și se publi
că în Buletinul Oficial.

După cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 14 a- 
prilie 1976, instituirea Camerei 
legislative a consiliilor popu
lare trebuie privită în contex
tul preocupărilor constante ale 
partidului și statului nostru de 
dezvoltare și adîncire a demo
crației socialiste, de întărire a 
rolului organelor locale, de sti
mulare a inițiativei și creștere 
a răspunderii lor. de accentuare 
și aplicare mai deplină in viață 
a laturii democratice a princi
piului centralismului democra
tic, ținînd seama de faptul că 
numai astfel acest-principiu îsi 
va dovedi superioritatea, va fi 
o forță reală în înfăptuirea 
programului nostru, în întărirea 
societății socialiste.

Exprimînd convingerea că in
stituirea Camerei legislative a 
consiliilor populare va repre
zenta încă un pas înainte în 
îmbunătățirea întregii activități 
a organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, că va 
contribui efectiv la ridicarea 
nivelului muncii acestora, la 
înfăptuirea obiectivelor progra
mului adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului pentru ri
dicarea României socialiste pe 
noi culmi de civilizație și pro
gres. supunem spre examinare 
Marii Adunări Naționale aceșt 
proiect de lege, pe care vă ru
găm să-l adoptați.

Realizări de prestigiu în cronica întrecerii socialiste
însemnate cantități 

de produse peste plan
Apropiata aniversare a parti

dului și ziua de 1 Mai dau un 
puternic impuls întrecerii socia
liste desfășurate de oamenii 
muncii din unitățile economice 
ale țării pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an. Astfel, siderurgiștii 
de la Reșița și Oțelul Roșu au 
realizat suplimentar pină lg a- 
ceastă dată peste 15 000 tone de 
oțel și fontă, iar constructorii 
de mașini de la întreprinderea 
specializată din Reșița au livrat 
în plus un număr de patru mo
toare Diesel de mari puteri. 
Succese de. seamă au înregis
trat și colectivele exploatărilor 

miniere Uricani și Petrila din 
bazinul Văii Jiului, care au ex
tras in fiecare zi de lucru din 
luna aprilie, in medie, cite 200 
tone de cărbune cocsificabil și 
energetic peste prevederi. La 
rindul lor, minerii din Valea 
Motrului continuă să obțină în
semnate realizări in întrece
rea socialistă, Tot în aceste 
zile de muncă avîntată, lucrăto
rii rafinăriilor prahovene au în
cheiat prima jumătate a lunii 
aprilie cu o depășire a indica
torului producție-marfă evalua
tă la circa 170 milioane lei — 
cifră care întrece substanțial an
gajamentul asumat in cinstea 
celei de-a 55-a aniversări a 
partidului și a zilei de 1 Mai.

Brigada tineretului 
in acțiune

La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Drobeta Turnu-Se- 
verin, tinerii din schimbul I al 
secției placaj au lansat la în
ceputul lunii februarie o insu- 
flețitoare chemare la întrecere 
către toate organizațiile de ti
neret ale combinatului sub de
viza ..Brigada tineretului in ac
țiune". De atunci au trecut mai 
bine de două luni. Cum s-a ac
ționat pentru ca obiectivele pro

puse să prindă viață ? „Inițiati
va brigăzii noastre de tineret — 
ne spune Mișu Filfie, secreta
rul comitetului V.T.C. — are 
ca principale obiective reduce
rea numărului de absențe ne
motivate, folosirea integrală a 
celor 480 minute afectate pro
ducției. utilizarea la întreaga 
capacitate a mașinilor și utila
jelor. Ca urmare, sarcinile zil
nice de plan au fost depășite in 
lunile martie și aprilie cu II me
tri placaj, cifră superioară anga
jamentului asumat.

ION CUCU

Zile record în producție
Alături de ceilalți membri ai 

colectivului, uteciștit de la în
treprinderea de alumină Oradea 
depun eforturi susținute pentru 
ridicarea calității producției, 
pentru depășirea angajamente
lor asumate in întrecerea socia
listă. Astfel, in această perioadă, 
prin scurtarea termenelor de e- 
fectuare a. reparațiilor la di
verse utilaje, s-au obținut eco
nomii in valoare 'de 23 400 lei. 
Prin realizarea in fiecare săptă- 
mină a lunii in curs a unei zile 

record in producție, colectivul 
de aici a reușit să producă 
peste plan 1 000 kg alumină. Ca 
urmare, conform angajamentu
lui asumat, pină la 1 Mai se vor 
realiza suplimentar 2 000 kg a- 
, lumină.

MIHAI BOCAI

Ecusonul calității 
și productivității

Pe primul trimestru al anului, 
colectivul Fabricii de Confecții 

din Oradea a realizat o produc
tivitate cu aproape 2 000 lei pe 6 
persoană superioară cifrei pla
nificate. S-au înregistrat, im
plicit, depășiri corespunzătoare 
la ceilalți indicatori de bază : 5 
milioane lei la producția globală 
și 5 milioane lei la producția 
marfă, iar sarcinile la export au 
fost, de asemenea, integral în
deplinite.

La acest bilanț o contribuție 
importantă și-au adus-o și cei 
peste 1 000 de uteciști care prin 
acțiuni și inițiative de mare efi
ciență au asigurat realizarea rit
mică a sarcinilor de plan. „Am 
organizat o brigadă de tineret, 
ne spune Floarea Butaș, secre
tara comitetului U.T.C., într-unul 
din cele mai grele sectoare ale 
fabricii : confecționarea pantalo

nilor pentru erport și pentru 
piața internă. Cererea este foarte 
mare și muncitorii de aici tre
buie să lucreze repede și foarte 
bine. Faptul că au înțeles aceste 
exigențe îl dovedesc rezultatele 
obținute în luna martie : peste 
400 de perechi confecționate in 
plus față de plan. Tot ca o sti
mulare a interesului tinerilor in 
întrecere ăm introdus „Ecusonul 
calității și productivității". El se 
inminează lunar cite unui tinâr 
din cele 40 de ateliere existente 
In întreprindere, celor care în
deplinesc criteriile stabilite, care 
se situează, altfel spus, la cel 
mai bun nivel al realizărilor 
colectivului".

R. LAL
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la plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)

aduse în discuțiile de astăzi — 
chiar ți de cele neformulate in 
mod expres, dar subînțelese — 
și mai eu seamă că vor analiza 
ele însele, într-un spirit auto
critic, neajunsurile ți lipsurile 
manifestate in perioada ante
rioară $1 vor lua măsurile ce se 
impun pentru îmbunătățirea 
substanțială a acestei activități.

Am dezbătut, de asemenea, 
problemele organizării ți desfă
șurării controlului obștesc. S-au 
înfățișat o serie de rezultate po
zitive, s-au adus ți unele critici. 
Trebuie să ăvem in vedere că 
în sistemul democrației noastre 
socialiste controlul obștesc re
prezintă un factor de mare im
portanță, contribuind la antre
narea largă a opiniei publice, a 
maselor populare în exercitarea 
controlului asupra Îndeplinirii 
hotărîrilor de partid și de stat, 
a politicii partidului in sectoa
re esențiale ale vieții sociale. 
După cum este bine cunoscut, 
controlul obștese iți desfășoară 
activitatea, în primul rind, în 
sectoarele legate de aprovizio
nare, de ocrotirea sănătății, de 
asigurarea unor condiții de viață 
cît mai bune pentru oamenii 
muneii. Or. așa cum se mențio
nează in Programul partidului, 
cum s-a subliniat, pe drept cu- 
vint, la Congresul al XI-lea si 
rum demonstrează însăși reali
tatea, întreaga politică a parti
dului nostru, tot ceea ce înfăp
tuim in societatea noastră so
cialistă este destinat bunăstării 
și fericirii omului, ridicării ni
velului material și spiritual al 
poporului. Am obținut succese 
remarcabile în această privință, 
dar mai avem încă lipsuri, mai 
sînt încă multe lucruri de făcut. 
Nu la aceasta doresc însă să mă 
refer acum. Sînt cunoscute ho- 
tăririle Congresului al XI-lea. 
precum și felul în care au fost 
îndeplinite obiectivele prevăzu
te în acest domeniu în cincina
lul trecut. Cincinalul viitor cu
prinde prevederi deosebit de 
importante pentru ridicarea ni
velului de trai al maselor. S-a 
elaborat, de asemenea, un șir de 
programe — altele sînt în curs 
de definitivare — pe baza că
rora, pină în 1980. in concor
danță cu hotărîrile Congresului 
al XI-lea, vom soluționa multe 
din deficiențele manifestate încă 
în aprovizionare, în activitatea 
unităților de servire comer
cială și de alimentație publică, 
în sfera ocrotirii sănătății, a 
transportului, in alte sectoare de 
care depinde asigurarea unor 
condițiuni de viață tot mai ci
vilizată întregului nostru popor.

Prevederile actualului cincinal, 
măsurile adoptate de Comitetul 
Central al partidului sau aflate 
în pregătire permit ca tot ceea 
.ce am prevăzut la Congres să 
fie nu numai realizat, ci și de
pășit. Avem obligația de a face 
ca toate aceste măsuri să fie 
realizate in cele mai bune con
dițiuni, ți la timp, ca de roadele 
lor să șe bucure toți cetățenii 
patriei. Pentru aceasta, lucrăto
rii din aeeste sectoare de acti
vitate trebuie să-și pună în
treaga putere de muncă și ca
pacitate, toate cunoștințele in 
serviciul, în slujba poporului. 
Aceasta e valabil pentru comerț, 
pentru transporturi, pentru să
nătate, pentru toți cei care lu
crează pe tărîmul satisfacerii 
cerințelor de viață ale maselor. 
Sînt multe de criticat In această 
privință, dar nu mi-am propus 
acum acest lucru: probabil o 
vom face la o plenară viitoare 
a Consiliului Național. Ceea ce 
am dezbătut însă astăzi în legă
tură cu activitatea controlului 
obștesc are o mare însemnătate 
pentru funcționarea tuturor aces
tor sectoare.

în domeniul controlului ob
ștesc există, desigur, rezultate 
bune; dar, daeă vrem să fim 
realiști, nu putem spune, cu 
mina pe Inimă — ca să zic așa 
— că controlul obștesc și-a fă
cut pe deplin datoria. Trebuie 
să ne propunem să creăm o

opinie de masă in această di
recție pentru ea fieeare om ee 
lucrează in aceste sectoare U 
înțeleagă faptul eă este ehemai 
să contribuie la satisfacerea ne
cesităților materiale șl spiritua
le ale națiunii noastre ale în
tregului nostru popor, și pentr-a 
aceasta el trebuie să muneeaseA 
dacă e nevoie, zi și noapte. Pen
tru a servi poporul, pentru a-i 
asigura condițiuni de munca s> 
de viață corespunzătoare, nimic 
nu este prea malt ! In această 
privință controlul obștesc — deci 
controlul opiniei publice, al ma
selor populare —. trebuie «ă ac
ționeze astfel tacit să se produ
că o sehimbare fundamentală ia 
activitatea tuturor celor ee lu
crează in aeeste sectoare.

Iată de ee apreciez ca justă 
propunerea făcută aici de a se 
organiza o consfătuire pe țară • 
echipelor de control obștesc. As 
propune să hotărim ea Încă in 
cursul acestui an să organizăm 
această consfătuire, pentru a 
face atit bilanțul activității de 
pină acum al muncii eehipelor 
de control, al actelor normative 
și al legilor ce stau la baza a- 
cestei activități, trăgind conclu
ziile ce se vor desprinde, cit si 
pentru a stabili jaloanele acti
vității viitoare in acest sector.

Așa cum am menționat de la 
început, aceasta evte o problemă 
legată de dezvoltarea continuă 
a democratici noastre socialiste, 
de asigurarea participării active 
a poporului la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate, a 
întregii societăți. Democrația so
cialistă. participarea maselor 
populare la controlul si condu
cerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, este o latură esențială a 
politicii partidului și statului 
nostru, fără realizarea căreia nu 
se poate vorbi de edificarea su- 
eietății socialiste multilateral 
dezvoltate, de Înaintarea țării 
spre comunism. (Aplauze pu
ternice).

Am deplina convingere eă cel 
ee lucrează nemijlocit in acest 
domeniu vor trage concluzii din 
discuțiile purtate aici șl vor ac
ționa mai ferm pentru a-și în
deplini îndatoririle. Sint încre
dințat că controlul obstesc iși va 
intensifica activitatea ți va a- 
duee o contribuție tot mai im
portantă la infăptuirea politiei! 
partidului nostru de ridicare a 
nivelului de trai material și spi
ritual ai poporului.

Am dezbătut, in cadrul plena
rei, activitatea internațională 
desfășurată anul trecut de Con
siliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste. Se poate spune 
că, înfăptuind neabătut politica 
partidului, a statului nostru so
cialist, Frontul Unității Socia
liste și-a extins legăturile cu or
ganizațiile similare din țările so
cialiste, din țările in curs de 
dezvoltare, precum și cu o se
rie de organizații democratice 
din țările capitaliste dezvoltate, 
a întărit solidaritatea cu mișcă
rile de eliberare națională. Prin 
toate acestea, Frontul Unității 
Socialiste a contribuit activ la 
afirmarea politicii internaționa
liste a partidului nostru de so
lidaritate activă cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste, cu 
mișcările de eliberare națională, 
eu popoarele care Șe ridică ho- 
tărit împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, pentru 
dreptul fiecărei națiuni de a fi 
deplin stăpină pe bogățiile na
ționale, pe destinele sale. De 
aceea apreciez că, prin activita
tea sa, Consiliul Național — și 
asociez la această apreciere toa
te organizațiile ce compun Fron
tul Unității Socialiste — și-a a- 
dus contribuția fa întărirea soli
darității și legăturilor poporului 
român cu toate popoarele car» 
doresc pacea ți colaborarea in
ternațională. (Aplauze puter
nice).

Consider că unanimitatea cu 
care Consiliul Național a aprobat

ăetfvttaiea deșfișnmă g_ză a- 
ccm ta aeeactă ăunue. prm 
și «btccweăe de ritoir. rmc- 
taie • exvresae a boaărtri: »»u-

foneîe procrosuae m—d >to. fs

Sint unei* probleme tMcrao- 
tionale rar», m aittarol tăm*. te 
dișeuU larg, sab diferite forme. 
Na aș dori ca ia aeeastă pieaară 
U mă refer la ele. ProteatoO. des
pre unele din ele voaș vorbi ia 
cadrul Congre-sulvi educației po- 
littce ți al culturii socialiste. De 
altfel și pină atunci vom mai 
avea congresul sindicatelor ți, 
fiind vorba de organizația clasei 
muncitoare — clasa conducătoa
re a societății noastre — ți a ce
lorlalte pături muncitoare. nu 
vom putea să nu ne referim la 
felul in care privește clasa mun
citoare din România problemele 
vieții international» route—.po- 
raae. wlutioaar»a lor. toeftuR» 
preblemek tobdiritiții retor ro 
B-un cose, a forțelor prucresassa

îndoială, lovnrăai eă a fi comu
nist înseamnă io primul riad 
să-ți iubești pe opt iul popor, să 
lupți pentru demnitatea, bună
starea și fer ie ir ea foi. pentru li
bertatea ți iadependenia patriei 
Ule Aceasta est» una Iu obli
gațiile fundamentale ale orică
rui revoluționar, ale oricărui ro
manist : Ș< eooaooițui i «mior 
fae totul și vor face totul pentru 
a-si sacri eu rinne poporul ! 
(Aplauze puternice'.

Noi pornim de le neeeritaten 
Întăririi, totodată, a wlsfcriUtn
eu popoarele care iopinam» 
noua orânduire aerisii, enre făo- 
reoe socialismul, eu popoarele 
care eu scuturat jugul dsmina 
țiet străine și luptă pentru a-ți 
consolida independenta și suve
ranitatea. pentru >-<i afirma ca
pacitatea creatoare — atit in 
domeniul material, cit și tu cel 
spiritual —, eu terțele revolu
ționare. an ti im peri aline de pre
tutindeni care luptă pentro 
dreptate serială si națională, 
pentru transformarea progresis
tă a societății etnenețv. pentru 
libertate și egalitate intre toate 
națiunile lumii. Pornita de la 
concepția revoluțieuară. mate- 
rialist-dialectică și istorică, de 
la Învățămintele istoriei care 
demonstrează eă orice popor, 
indiferent de mărime, poate și 
trebuie să participe activ la so
luționarea problemelor interna
ționale, să-și aducă contribuția 
la realizarea păcii, la dezvolta
rea civilizației, la punerea cuce
ririlor științei in folosul omului, 
al libertății popoarelor. Ia fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice).

Consider că in acest spirit tre
buie să acționeze pe plan inter
național Consiliul Național a! 
Frontului Unității Socialiste și 
organizațiile componente, mani- 
festindu-se astfel in strinsâ 
concordantă cu intreaga politică 
a partidului și statului nostru 
socialist. în acest fel ne vom 
îndeplini atit obligațiile față de 
poporul nostru, cit și îndatoriri
le față de cauza socialismului 
a păcii și colaborării internațio
nale. (Aplauze puternice).

Acestea sînt cele eiteva idei
pe care am ținut să le subliniez 
in cadrul încheierii lucrărilor 
plenarei noastre. Aș dori să u- 
rez tuturor participanțiior la 
plenară, tuturor organizațiilor pe 
care le reprezentați, sueces de
plin în activitatea viitoare, mul
tă sănătate și fericire ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România 
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Si a Diplomei de onoare unor organizații județene de partid, consilii 
populare județene, întreprinderi și institute de cercetare și proiectare

-Jor r- pentru ceetnouta «otuă -a dervoitarea 
arsamb'-. te eenleră :

— Ordianl Steaaa Re««bhrii Socialiste Românit 
*■ lecui I. Ogr-.za'.c. de pomi a nr^uetpjuhz: 
Ocgar-zaue: da pared a jodedbj C=j ;

— Ordiaal Steaaa Rgpebtuii fieriitatt lamiaii 
peatro total IL Orgar_za-j« de pamd a județuiu:
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Art. L — Faun roxujxatele deooebtte obpsne îs asul 1?*? ta 
■-nâ»p_n_-ia c depă*_roa pîar.uhu: -a-.oca; inul de dezvoltare 
îeoncmxo-tocai* K a «egajasteste’-er «sumate, per.trj ocuparea 
locurijor L n ș: UT In trtrereroa •Lntre txjat.ia'i;.» județene de 
partid 1- mdnitrie. «ertrueoi. traespeetur. r- creuîafca mărfu- 

ermwme: ia

clasa I. pen- 
Bucuregu r

elasa • O-a. 
Cocrtarta F

Teganja'»- de par-;: a jodetuss Hunedoara ;
— Ordieal Saeaoa Repatebni Socialiste România clasa a III-a. 

««■na total HL O-gar ia- de parud a județului Prahova și 
Orgai-zauc de portă o gadețukn Brașov.

Art. L — Pes-ru reru-tate’.e deoseb-.te ob'uaute tn anul 1175 !n 
Încep.uurea n oepOsirea «aranjor de plan la pcncpali: indica
tor. c_- a gr. cultură. pentru ocuparea locurilor I. H p HI la În
trecerea intre orgasxzajuJe județene de parud în arest domeniu, 
m conferă :

— Ordiaal Steaaa Repablirii Socialist» Bomăaia clasa L pentru 
locul L Or»ar_zaue: de partid a ;ude;ulu. Brăila ;

— Ordiaal Steaaa Republicii Socialiste România clasa a 11-0. 
protra lorol IL Organizau»-, de parud a județulux Iaâomra r- 
Orgar_zaue; de parud a județului Teleorman ;

— Ordiaal Maaeii clasa a Ul-a. pcutra local HL Organizației 
de parud a judeuuu. Dolj șt Organ.zaue; d« parud a ;udeptlo; 
Vraacea.

Art. L — Pentru rerultatele doooetxte obținute în anul 1JT5 ia 
rtdepLu-.irea sarcinilor de plan ș: a angajamentejor assznasts !n 
ecocomm locală, pentni ocuparea jeeurJor I. II r III a întrece
rea (Lr-re coesuale populare județene, se coeferă :

— Ordiaal Maacii clasa L peatrn lorol L Consiliului popular 
al județului Suceava ;

— Ordiaal Maarii clasa a Ii-a, pentru local IL, Consiliului 
popular al județului Constanța :

— Ordiaal Maarii clasa a III-a pentru local III. Cocsilrului 
>3pu:ar al județului Bacău și Consiliului popular al județului 
B istnța-N ăsăud.

Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute in anul 1975 
F per.tru ocuparea 'orur.lor L II ș. III in întrecerea dintre ln- 
trepr-.nderile industriale, de construcții, din agricultura de »ta: r 
tJ.teu’tura. transportur: și telectJtnumcațiL circulația mărfurilor, 
gospodăria comunală și institutele de cercetare și proiectare, 
se roef eră :

A. INDUSTRIE
— Ordinul ..Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, pen

tru locul I, Combinatului siderurgic Hunedoara.
— Ordinul Munrii clasa I, pentru locul I : întreprinderii electro- 

eentraie — Craiova ; Exploatăm miniere Vulcan ; Combinatului 
siderurgic Reșița ; întreprindem ..23 August" București ; între- 
pr.r.dem ..Automatica" București ; Întreprinderii de eoloranți 
.Co'orom" Codiea ; întreprinderii forestiere de exploatare și 
ransport Pitești ; întreprinderii textile „Oltul" Sfintu Gheorghe ; 
întreprinderii de industrializarea laptelui Cluj.

— Ordinul Muneii clasa a Il-a. pentru locui II : întreprinderii de 
rețele electrice Iași ; întreprinderi: miniere Baia de Arieș ; în
treprinderii de țevi ..Republica" — București ; întreprinderii de 
utilaj chimic ..Grivița Roșie" București ; întreprinderii mecanice 
Plopeni : întreprinderii rafinăria Ploiești ; Combinatului de ce
luloză și hirtie . Letea" Bacău ; întreprinderii de porțelan de me
naj — Alba Iulia : întreprinderii mecanice de material rulant 
Roșiori de Vede : întreprinderii de reparații auto București — 
Grivița : Întreprinderii de produse zaharoase Brașov ; în
treprinderii poligrafice ..13 Decembrie 1918" București ; între
prinderii județene de industrie locală — Suceava.

— Ordinul Muncii clasa a IlI-a. pentru locul III : întreprinderii 
..Energoreparații" — București : Schelei de foraj Rimnicu Vilcea ; 
întreprinderii metalurgice „Neferal" Brănești ; întreprinderii 
mecanică fină Sinaia : întreprinderii „Electroprecizia" Săcele ; 
Combinatului chimie Craiova ; Combinatului pentru lianți și az- 

I bociment Medgidia : întreprinderii de materiale de construcții 
Călărași : întreprinderii de ciorapi ..Adesgo" București ; între
prinderii de piele și încălțăminte ..Pionierul" București ;. între
prinderii viei și vinului — Prahova ; Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești Satu Mare.

B. CONSTRUCȚII
— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I : Trustului de con

strucții industriale — municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej ; Trus
tului de construcții Cluj.

— Ordinul Muncii clasa a Il-a. pentru locul II : Trustului de 
instalații-montaj București ; Tmstului de construcții pentru eco
nomia forestieră și materiale de construcții Brașov.

— Ordinul Muncii clasa a IH-a, pentru locul III : Trustului 
..Energomontaj" București : întreprinderii de construcții-montaj 
a județului Neamț ; Trustului de construcții-montaj Mureș.

C. AGRICULTURA DE STAT ȘI SILVICULTURA
— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, întreprinderii agricole 

de stat Variaș. județul Timiș.
— Ordinul Muncii clasa a Il-a, pentru locul II : întreprinderii de 

stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Câzănești, județul

Iaî«_-a S-f -jn.. per.tru mecanizarea agriculturii Măgurele. 
JuderJ Prano- a : Inspeetoratuliu silvic județean Caraș-Severin.

— Ordinal Muneii clasa a IlI-a. pentru locul III : întreprinderii 
agricole de stat Fanau, județul Vrancea ; Stațiunii de cercetări 
pensu culturi irigate Valul Iui Traian, Județul Constanța.

D. TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII
— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, Depoului C.F.R. Bucu

rești — Călător:.
— Ordinul Muneii clasa a H-a, pentru locul IL Direcției județe

ne de postă și telecomunicații Constanța.
— Ordinul Muneii clasa a IlI-a. pentru locul III : Administrației 

Ctrtaîe a Dunân; de Jos — Galați ; Direcției de drumuri și po
duri Timișoara.

' E CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I : întreprinderii comer- 

r.aîe de stat pentru mărfuri industriale Ploiești ; întreprinderii 
pentru come.—, exterior ..Agroexport" București ; Oficiului Națio
nal de Turism ..Carpați" Brașov.

— Ordinul Muneii clasa a Il-a, pentru locul II, Uniunii județene 
a cooperativelor de consum Vrancea.

— Ordinul Murii eiasa a Ol-a, pentru locul III, întreprinderii 
eocsaraaîe de stat pectru mărfuri alimentare Sibiu.

F. GOSPODĂRIA COMUNALA
— Ordinul Muneii clasa a H-a, pentru locul II, întreprinderii de 

transporturi Brașov.

G. INSTITUTE DE CERCETARE
— Ordinul ..Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, pen

tru lorol I. Institutului de cercetări chimice — ICECHIM — 
București.

— Ordinal Meritul Științific clasa a Il-a, pentru locul II, Institu
tului de fizică atomică (I.F.A), Măgureîe.

— Ordinul Meritul Științific elasa a IlI-a, pentru locul III : Insti- 
tutului de cercetări pentru industria electrotehnică (I.C.P.E.), 
Bicureșt: ; Inst.rjtului de cercetări metalurgice (I.C.E.M.), Bucu
rești.

H. INSTITUTE DE CERCETARE ȘI PROIECTARE 
TEHNOLOGICA

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

— Ordinul Meritul Științific clasa a Il-a, pentru locul II, In
stitutului de cercetări și proiectări pentru echipamente termo- 
energetice (I.C.P.E.T.). București.

— Ordinul Meritul Științific clasa a IlI-a, pentru locul III, In- 
stimtului de cercetat, și proiectări miniere pentru substanțe ne
metalifere (I.C.M.S.N.), Cluj-Napoca.

L INSTITUTE DE PROIECTARE ALE MINISTERELOR
— Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I, Institutului de pro

iectări ce întreprinderi constructoare de mașini (I.P.C.M.), Bucu
rești.

— Ordinul Muncii elasa a H-a, pentru locul II, Institutului de 
proiectări tehnologice pentru industria chimică (Iprochim) 
București.

— Ordinul Muncii clasa a IH-a, pentru locul HI, Institutului 
de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare (I.S.P.I.F.), 
București.

J. INSTITUTE DE PROIECTARE ALE CONSILIILOR 
POPULARE

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

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

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

Art. 5. — Pentru rezultatele obținute in anul 1975 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asuma
te. pentru ocuparea locurilor IV, V și VI in întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid în industrie, construcții, transpor
turi și circulația mărfurilor și pentru contribuția adusă la dez
voltarea economiei in ansamblu, se acordă „Diploma de onoare", 
după cum urmează : Organizației de partid a județului Vrancea 
și Organizației de partid a județului Alba pentru locul IV ; Or
ganizației de partid a județului Olt, pentru locul V ; Organizației 
de partid a județului Dolj, pentru locul VI.

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

Art. 7. — Pentru rezultatele obținute în anul 1975 în îndepli
nirea sarcinilor de plan și depășirea angajamentelor asumate în 
economia locală, pentru ocuparea locurilor IV, V și VI in între
cerea dintre consiliile populare județene, se acordă „Diploma de 
onoare", după cum urmează : Consiliului popular al județului 
Cluj și Consiliului popular al județului Maramureș, pen
tru locul IV ; Consiliului popular al județului Alba, pentru locul 
V ; Consiliului popular al județului Mureș, pentru locul VI.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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țan. Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofir.. Iosif Uglar, Ilie Ver
de;. Vasile Vllcu. Ștefan Voitec.

In sală se aflau membri sii- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului. deputății și invitații Ia 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a celei de-a șaptea legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Cinstirea adusă In această zi 
celor mai buni dintre cei buni 
reprezintă, in fapt, o înaltă ex
presie a prețuirii pe care con
ducerea partidului și statului, 
personal secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă activității 
pline de abnegație și dăruire 
desfășurate de clasa muncitoare, 
de țărănime și intelectualitate, 
de toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, care iși 
pun în slujba înfloririi patriei 
toate capacitățile lor creatoare.

Ordinele și medaliile conferite 
onorează și însuflețesc, totoda
tă, pe cei distinși și prin ei, 
practic. întreaga noastră națiu
ne, care se angajează să nu 
precupețească nici un efort, să 
muncească cu hotărîre și fermi
tate pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor pe anul 1976, 
pe Întregul cincinal, pentru 
transpunerea în viață, în mod 
exemplar, a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea, a Programului 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Tovarășul Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, a dat citire de
cretelor prezidențiale.

In cadrul sărbătoresc al so
lemnității, în aplauzele entu
ziaste ale celor prezenți, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România a inmînat înaltele dis
tincții.

Mulțumind pentru înaltele 
distincții conferite, au luat 
cuvlntul tovarășii: Gheorghe 
Cioară, prim secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Ștefan Mocuța, prim se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Miu Dobrescu, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R., Du
mitru Bălan, prim secretar al 
Comitetului, județean Brăila al 
P.C.R., Ferdinand Nagy, prim 
secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R.. Constantin 
Savu, directorul Combinatului 
siderurgic Reșița, Viorica Do
brescu, președinta Comitetului 
sindicatului de la Institutul de 
Cercetări Chimice București, 
Emil Muru, directorul Exploa
tării miniere Vulcan. Mircea 
Drăgulin, directorul întreprin
derii „23 August" din Capitală, 
Mircea Dascălu, directorul Trus
tului de construcții industriale 
— municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Ageu, directorul 
întreprinderii agricole de stat 
Variaș, județul Timiș. Manifes- 
tindu-și sentimentele de pro
fundă gratitudine față de partid, 
de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
atenția acordată dezvoltării mul
tilaterale a tuturor județelor 
patriei, vorbitorii și-au expri
mat hotărirea de a face totul 
în vederea îndeplinirii exem
plare a prevederilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., a sarci
nilor ce le revin în acest cin
cinal, de a munci cu abnegație, 
pentru progresul continuu al 
României socialiste.

în încheierea solemnității, 
primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, a luat cuvinlul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea, înalta apreciere a 
muncii harnice, îndemn spre 
noi și importante realizări în 
opera de înflorire continuă a 
patriei socialiste, de ridicare a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, a fost 
primită cu deosebită satisfacție 
și deplină aprobare, fiind subli
niată, în repetate rînduri, de 
asistenta in picioare, cu Vii și 
puternice aplauze.



PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU A sosit

a primit pe viceprim-ministrul și ministrul de război și al în Capitală

producției militare al R. A. Egipt, general Mohamed El Gamasy Aii Yata,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, a primit vi
neri la amiază pe viceprim-mi
nistrul și ministrul de război și 
al producției militare al Repu
blicii Arabe Egipt, general Mo
hamed El Gantasy, care, însoțit 
de o delegație militară, face o 
vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a participat 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale.

A fost de față Hassan A. Da
oud, ambasadorul Republicii A- 
rabe Egipt la București.

Viceprim-ministrul egiptean a 
arătat că-i revine plăcuta mi
siune și onoare de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un salut frățesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire din 
partea președintelui Anwar El

Sadat. Oaspetele a subliniat tot
odată înalta stimă și prețuire 
de care se bucură în Egipt per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa consa
crată dezvoltării relațiilor de co
laborare româno-egiptene, in
staurării unei păci juste și dura
bile in Orientul Mijlociu, edifi
cării unei lumi mai drepte și 
mai bune, și a apreciat că rela
țiile bilaterale in domeniul mi
litar sînt o expresie firească a 
raporturilor politice care s-au 
statornicit și se dezvoltă între 
țările și popoarele noastre.

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

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat, de asemenea, că vizita 
delegației militare egiptene 
o nouă expresie a bunelor

este
ra-

porturi de prietenie și colabora
re dintre România și Egipt, 
tre armatele celor două 
relații care corespund pe 
plin intereselor celor două 
și popoare, ale statelor mici și 
mijlocii, cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

în timpul convorbirii a fost 
exprimată de ambele părți sa
tisfacția față de evoluția ascen
dentă. pe multiple planuri, a 
relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Arabă Egipt, relevindu-se im
portanța deosebită în dezvolta
rea continuă a -acestor raporturi 
a intilnirilor și convorbirilor 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat, a 
acordurilor și înțelegerilor sta
bilite. cu aceste prilejuri, între 
cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o ambianță cordială, priete
nească.

din- 
țări, 
de- 
țări

reprezentantul
special

al regelui
Marocului

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală Aii Yata. reprezentan
tul special al regelui Marocului, 
Hassan al II-lea. Oaspetele este 
însoțit de Maâti Jorio, ambasa
dorul Marocului la București.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. se aflau Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E., 
precum și membri ai Ambasa
dei Marocului la București.

TELEGRAME AGENDA
So-Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

claliste România, a adresat Excelenței Sale KHIEU SAMPHAN, 
șeful statului Cambodgia Democrată, președintele Prezidiului de 
Stat, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Cambodgiei Democrate am deo
sebita plăcere ca in numele poporului și guvernului român, al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră, guvernului și eroicului 
popor khmer, cele mai călduroase felicitări, precum și sincere 
urări de noi succese în opera de reconstrucție economică, de dez
voltare liberă și independentă a patriei dumneavoastră.

împărtășim marea bucurie a poporului cambodgian prieten de 
a sărbători, în acest an, Ziua națională în noile condiții create prin 
dobîndirea istoricei victorii — din primăvara anului trecut — care 
a încununat lupta sa dîrză, plină de sacrificii, dusă împotriva for
țelor reacționare, intervenționiste, pentru eliberarea patriei.

în perioada scurtă care a trecut de la eliberare, poporul cam
bodgian a obținut remarcabile succese in recuperarea pierderilor 
materiale provocate de război și în redresarea economică a țării. 
Poporul român își exprimă deplina satisfacție față de aceste re
zultate și este convins că harnicul popor khmer va repurta noi și 
importante victorii pe calea progresului, bunăstării și propășirii 
sale naționale.

Avem convingerea fermă că dezvoltarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre țările noastre, slu
jește interesele celor două popoare, întăririi unității forțelor antiim- 
perialiste, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

PRIMIRE Marelui Stat 
ministrului

încheierea lucrărilor Congresului
P. C. din Cehoslovacia

Tovarășul Gustav Husak a fost reales

secretar general al C.C. al P.C.C.

de peste hotare „Scînteia
tineretului'4
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat domnului HAFEZ EL ASSAD, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, următoarea telegramă :

Cea de-a XXX-a aniversare a Zilei naționale a Republicii 
Arabe Siriene îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă 
transmite, în numele poporului român și al meu personal, cele mai 
călduroase salutări, sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul sirian prieten.

Doresc să exprim și pe această cale prețuirea și stima pe 
poporul român le 
rile și realizările 
Exprim, totodată, 
îl cunosc relațiile 
pe alte planuri.

Sînt convins că aplicarea în viață a înțelegerilor convenite va 
duce la lărgirea si diversificarea relațiilor de colaborare multilate
rală între România și Siria, in interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

oare 
nutrește față de poporul sirian, față de efortu- 
sale pe calea dezvoltării economice și sociale, 

satisfacția deosebită pentru stadiul înalt pe care 
româno-siriene în domeniul economic, politic și

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat domnului MAHMOUD AL 
AYOUBI, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Siriene — împlinirea 
a 30 de ani de la proclamarea independenței — îmi oferă prilejul 
deosebit de plăcut de a vă transmite, în numele Guvernului Re
publicii Socialiste România și al meu personal, sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
sirian prieten.

Păstrez o vie amintire a întîlnirilor noastre de lucru menite să 
contribuie la concretizarea înțelegerilor intervenite între președinții 
țărilor noastre, la adîncirea și dezvoltarea relațiilor de • strînsă 
prietenie și colaborare pe multiple planuri între România și Siria, 
în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat doamnei SIRIMAVO 
BANDARANAIKE, primul ministru al Republicii Sri Lanka, ur
mătoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul zilei de 
naștere, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

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

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat domnului MARTTI MIET- 
TUNEN, primul ministru al Republicii Finlanda, următoarea tele
gramă :

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

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan. a 
adresat o telegramă de felicitare 
președintelui Comitetului per
manent al reprezentanților po
porului din Cambodgia Demo
crată, Nuon Chea, cu prilejul 
alegerii sale în această funcție.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a 
adresat O telegramă de felicita
re președintelui Consiliului Po
porului din Republica Arabă 
Siriană, Mohammad Ali-El- 
Halabi, cu prilejul Zilei naționa
le a acestei țări.

Tovarășul Ion Pățan, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
r.istru al guvernului, a primit, 
vineri, la amiază, delegația R.P. 
Chineze, condusă de Sun Siao- 
fun, adjunct al ministrului pe
trolului și industriei chimice, 
președintele părții chineze in 

i Comisia mixtă de colaborare 
tehnico-științifică dintre cele 
două țări.

In cadrul întilnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, au fost discu
tate diferite aspecte ale colabo
rării tehnice și științifice româ- 
no-chineze în numeroase dome
nii, precum și posibilitățile exis
tente pentru extinderea acestei 
colaborări.

La primire au fost prezenți 
Octavian Groza, prim-viceprc- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
președintele părții române în 
Comisie, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, a avut loc, la 

București, semnarea Protocolu
lui celei de-a 17-a sesiuni a Co
misiei mixte de colaborare teh- 

. nico-știlnțifică între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză. Documen
tul a fost semnat de Octavian 
Groza și Sun Siao-fun.

La semnare au fost prezenți 
tovarășii Ion Pățan și Constan
tin Oancea, precum și ambasado
rul Li Tin-ciuan.

naționale și șef al 
Major, adjuncții 
apărării naționale, generali și 
ofițeri superiori.

Erau prezenți Hassan A. 
Daoud, ambasadorul R.A. Egipt, 
locotenent-colonelul Abdel-Latif 
Mabrouk, atașat militar, aero 
și naval, membri ai ambasadei. 
Au fost, de asemenea, de față 
atașați militari acreditați la 
București.

După intonarea Imnurilor de 
stat ale celor două țări, gene
ralul Mohamed El Gamasy și 
generalul de armată Ion Ioniță 
au trecut in revistă garda de 
onoare, aliniată pe aeroport.

★
La Ministerul Apărării Națio

nale au continuat vineri dimi
neața, într-o atmosferă cordială, 
convorbirile între generalul de 
armată Ion Ioniță și generalul 
Mohamed El Gamasy.

Cu acest prilej, generalul de 
armată Ion Ioniță a înminat 
generalului Mohamed El Ga
masy, Ordinul ..Tudor Vladimi- 
rescu“ clasa I. care i-a fost 
conferit prin Decret Preziden
țial.

La convorbiri și la ceremonia 
înminării înaltei distincții au 
fost de față ambasadorul și ata
șatul militar al R.A. Egipt.

Vineri s-au încheiat la Praga 
lucrările celui de-al XV-lea 
Congres al P.C. din Cehoslova
cia. La lucrări a‘participat și o 
delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

în ședința de încheiere a fost 
anunțată componența organelor 
centrale conducătoare ale parti
dului.

Tovarășul Gustav Husak a fost 
reales in funcția de secretar ge
neral al C.C. al P.C.C.

în prezidiul C.C. ai P.C.C. au 
fost aleși : Vasil Bilak. 
Colotka. Karel Hoffmann, 
lav Hula. Gustav Husak, 
Indra. Antonin Kapek. 
Kempny, Josef Korcak. 
Lenart, Lubomir Strougal, 
ca membri supleanți — 
Baryl și Miloslav Hruskovie.

Ca secretari ai C.C. al P.C.C. 
au fost aleși : Vasil Bilak, Jo
sef Kempny, Jan Baryl, Jan

Peter 
Vac- 
Alois 
Josef 
Jozef 

iar 
Jan

Fojtik. Josef Havlin. Din Secre
tariatul C.C. al P.C.C., fac parte 
ca membri secretarii C.C., pre
cum și Mărie Kabrhelova, Cest- 
mir Lovetinsky, Jindrich — 
nik. Oldrich Svestka.

Comitetul Central al 
are 121 de membri și 52 
bri supleanți.

Delegații au aprobat în 
mitate documentele supuse dez
baterii Congresului : Raportul 
cu privire la activitatea partidu
lui și dezvoltarea societății după 
cel de-al XIV-lea Congres și 
sarcinile de viitor ale partidu
lui ; Raportul Comisiei Centrale 
de revizie și control : Directive
le privind dezvoltarea economi
că și -socială a R.S.C.. in anii 
1976—1980.

Gustav Husak a roriit. în în
cheierea lucrărilor congresului, 
o cuvintare.

La amiază. C.C. al P.C.C.. a 
oferit o recepție in cinstea oas
peților și delegaților la cel de-al 
XV-lea Congres al P.C. din Ce
hoslovacia.

Convorbiri româno-japoneze
Toshio Komoto. ministrul 

merțului internațional și al 
dustriei al Japoniei, l-a primit, 
vineri, pe Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, aflat in 
vizită la Tokio. Cu acest prilej 
au fost discutate perspectivele 
extinderii schimburilor comer
ciale și cooperării economice 
între cele două țări și s-au sta
bilit măsuri in această direcție,

co- 
in-

Poled-

P.C.C.- 
mem-

unani-

cuîn spiritul celor convenite 
ocazia vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Japonia.

în cursul vizitei la Tokio, au 
avut loc, de asemenea, întîlniri 
de lucru cu Satoshi Sumida. 
președintele Băncii de export
import a Japoniei. Toshio Doko, 
președintele Federației organi
zațiilor economice din Japonia- 
Keidanren, precum și cu con
ducerile unor companii japo
neze.

Se împlinește astăzi un an de 
la un eveniment care va rămine 
înscris cu litere de aur in is
toria poporului cambodgian. La 
17 aprilie 1975, după un asediu 
îndelungat și lupte grele, care 
măcinaseră pînă la epuizarea 
totală capacitatea de rezistență 
a regimului antipopular, forțe
le patriotice . khmere eliberau 
capitala țării, Pnom Penh. Un 
moment crucial al luptei de eli
berare națională se consumase. 
Evenimentele care-1 precedaseră 
avuseseră Ioc intr-o succesiune 
uluitor de rapidă, urmărită cu 
viu interes in întreaga lume. 
Degringolada totală a trupelor 
lonnoliste a făcut ca actul final 
al prăbușirii definitive și capi
tulării grupării antinaționale de 
la Pnom Penh să se petreacă 
aproape fără vărsare de singe. 
La pătrunderea triumfală in 
capitală a forțelor khmere de 
eliberare, majoritatea ultimelor 
garnizoane lonnoliste s-au pre
dat fără a mai opune rezistență 
și in citeva ore patrioții insti- 
tuiseră controlul deplin asupra 
orașului. Victoria poporului 
cambodgian. a celorlalte po
poare indochineze, a demonstrat 
cu tărie că in epoca noastră nu 
există forță care să poată in
fringe un popor hotărit să-și 
apere cu orice preț libertatea, 
independența, ființa națională.

Unul din factorii importanți 
ai victoriei finale a poporului 
cambodgian l-a constituit soli
daritatea internaționalistă. mi
litantă a forțelor revoluționare, 
progresiste și antiimperialiste 
din întreaga lume cu cauza sa 
dreaptă, sprijinul lor activ acor
dat forțelor khmere de elibe
rare, tuturor popoarelor indo
chineze. Aniversind acest eve
niment de seamă din istoria

SOSIRE

In pregătirea Congresului educației politice

PLECARE

Vineri s-a înapoiat în Capitală 
delegația Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu", condusă de tovară
șul Leonte Răutu. președintele 
Consiliului de conducere și rec
tor al academiei, care a studiat 
activitatea organismelor din do
meniul managementului, precum 
și a unor universități și instituții 
de formare a cadrelor de condu
cere din Japonia și Iran.

Cambodgiei Democrate, ne pu
tem mîndri cu faptul că Româ
nia socialistă s-a numărat prin
tre prietenii de nădejde ai po
porului cambodgian. Animată de 
un profund spirit internațio
nalist, țara noastră s-a aflat de 
la bun început de partea forțe
lor progresiste din Cambodgia, 
cărora le-a acordat în toate 
împrejurările fot sprijinul său 
moral, politic și material, men- 
ținind permanent relațiile cu 
reprezentanții legitimi ai po
porului cambodgian. Evoluția și 
deznodămintul final al luptei 
poporului cambodgian împotriva 
reacțiunii interne și a interven
ției imperialiste din afară au 
confirmat pe deplin clarviziunea 
partidului nostru și a conducerii 
sale în aprecierea situației in
ternaționale, justețea politicii 
externe generale a țării noastre, 
aflată in deplin consens cu 
dezvoltarea și imperativele com 
temporane ale istoriei. JH

La intărirea și adincirea cnfl 
tinuă a prieteniei și solidarităw 
româno-cambodgiene au coi® 
tribuit în mod deosebit fre<® 
ventele intîlnirî la nivel înalt 
care au avut loc în ultimii ani 
intre cele două țări, in cadrul 
cărora partea cambodgiana a 
exprimat profunde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru. sprijinul consecvent, 
multilateral și permanent acor
dat de România luptei de eli
berare din Cambodgia.

Poporul nostru, care a salutat 
cu bucurie și vie satisfacție 
victoria forțelor progresiste cam
bodgiene. urmărește cu senti
mente de adîncă simpatie și 
prietenie eforturile desfășurate 
in prezent de poporul khmer în 
opera 
voltare 
rindu-i 
lidarea 
ționare, a unității 
apărarea independenței și suve
ranității patriei sale.

BAZIL ȘTEFAN

de reconstrucție și dez- 
liberâ a patriei sale, do- 
deplin succes în conso- 
cuceririlor sale revoln- 

națiunii, in

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala generalul Mohamed El 
Gamasy. viceprim-ministru și 
ministrul de război și al pro
ducției militare al Republicii 
Arabe Egipt, care, însoțit de o 
delegație militară, a efectuat o 
vizită oficială în țara noastră, 
la invitația ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni oaspetele egiptean a 
fost salutat de generalul de 
armată Ion Ioniță, 
apărării naționale, 
colonel Ion Coman, 
junct al ministrului

MANIFESTARE

ministrul 
generalul 
prim-ad- 
apărării

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit în Capitală, 

venind de la Damasc, dele
gația U.T.C. și U.A.S.C.R., 
alcătuită din tovarășii Iulian 
Lungu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., și Dumitru 
Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R.. care 
a participat la lucrările Con
gresului Uniunii Tineretului 
Revoluției din Siria.

★
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptindu-se spre 
patrie, delegația Federației 
Tineretului Socialist Italian, 
care a efectuat o vizită in 
țara noastră la invitația C.C. 
al U.T.C.

și culturii socialiste

Obiective de acțiune ale tineretului
în cadrul dezbaterii probleme

lor înscrise pe ordinea de zi a 
Plenarei Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, care 
a avut loc joi, 15 aprilie, a luat 
cuvintul și tovarășul Radu Ena- 
che, secretar al C.C. al U.T.C. 
Relevînd că analiza din Consi
liul Național va avea un rol im
portant în creșterea contribuției 
Frontului Unității Socialiste, a 
organizațiilor și instituțiilor com
ponente, la înfăptuirea sarcini
lor de ridicare a nivelului ge
neral de cunoaștere și educație 
socialistă a oamenilor muncii, de 
formare și dezvoltare a con
științei socialiste a tineretului, 
vorbitorul a spus :

în răstimpul care a trecut de 
la adoptarea programului ideo
logic al partidului, acționind sub 
conducerea organizațiilor de 
partid in strînsă conlucrare cu 
ceilalți factori din cadrul Fron
tului Unității Socialiste, U.T.C. 
și U.A.S.C.R. au obținut o 
seamă de realizări pozitive în 
activitatea cultural-cducativă și 
științifică de masă. O puternică 
dinamizare a produs în munca 
educativă desfășurată de orga
nizațiile noastre trecerea cu 
hotărire la aplicarea in viață a 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
Congresului al X-lea al U.T.C.- “ - • ■ - x.a ași Conferinței a 
U.A.S.C.R.

Cu toate rezultatele .
obținute, apreciem că esențial 
e=te să analizăm în mod exigent 
neajunsurile

pozitive

care se mai

manifestă in activitatea noastră 
cultural-educativă și științifică 
de masă. în ceea ce ne privește, 
deși am organizat unele acțiuni 
care s-au bucurat de o largă 
audiență și participare, nu pu
ține au fost activitățile la care 
nu am reușit să asigurăm o 
cuprindere de masă a tineretu
lui. Pe de altă parte, o serie 
de manifestări educative cu 
mare influență în rîndul tine
retului cum ar fi, de exemplu. 
Cenaclul Flacăra și Amfiteatrul 
Artelor, Serile Scinteii Tinere
tului, sint folosite într-o con
cepție și organizare nouă, uni
tară numai în ultima perioadă. 
Sînt prezente încă unele nea
junsuri privind folosirea celor 
mai adecvate forme și mijloace 
de combatere din mentalitatea 
unor tineri a concepțiilor înapo
iate, retrograde.

Acționind sub conducerea 
partidului, adoptind o poziție 
mai activă in înfăptuirea hotâ- 
rîrilor Frontului Unității So
cialiste,' — a spus vorbitorul — 
vom elimina activitățile para
lele, a Celor cu caracter festi- 
vist, cu slabă eficiență educa
tivă. In acest spirit vor acționa 
cu hotărire Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

Tinînd seama de faptul că în 
cadrul plenarei Consiliului Na
țional se dezbate și activitatea 
externă a Frontului Unității So
cialiste. vă rog să-mi permiteți 
să subliniez că Uniunea Ti-

neretului Comunist, Uniunea 
Asociației Studenților Comuniști 
din România vor acționa și în 
viitor neabătut, în spiritul poli
ticii externe a partidului și 
statului nostru, pentru întărirea 
unității de acțiune a tinerei ge
nerații în lupta forțelor progre
siste și democratice, pentru li
bertate și independență, împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
a politicii de forță 
pentru făurirea unei 
economice și politice 
a unei lumi a păcii 
sului social.

In numele 
al Uniunii 
nist și al 
Asociațiilor 
niști din ' 
conducerea | 
nostru că 
importanță 
tate ieri de 
Central al 
țiile cuprinse 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, programele adop
tate în actuala sesiune de Ma
rea Adunare Națională, hotă
rîrile Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste 
vor constitui pentru noi obiec
tive permanente de acțiune, că 
vom face totul pentru ca în 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste 
tineretul să obțină noi succese, 
contribuind astfel la înfăptu
irea grandioaselor sarcini stabi
lite de Congresul al XI-lea al 
partidului.

și dictat, 
noi ordini 
mondiale, 

progre-și

Central 
Comu- 

Uniunii 
Comu- 

asigurărn

• Comitetului 
Tineretului 
Consiliului
Studenților 

România, 
partidului și statului 
hotărîrile de mare 
care au fost adop- 
plenara Comitetului 
partidului, indica- 

în concluziile

Cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Arabe Siriene. Aso
ciația de prietenie romăno-și- 
riană și Institutul român pentru 
relațiile culturale ,cu străinăta
tea au organizat în Capitală, 
vineri, după-amiază, o mani
festare culturală.

Au participat membri ai con
ducerii I.R.R.C.S., Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, ai Comitetului de 
conducere al Asociației de prie
tenie româno-siriană, reprezen
tanți ai Ministerului 
Externe, Consiliului 
Educației Socialiste, 
artă și cultură, un 
public.

Au fost de față
Moualem, ambasadorul Republi
cii Arabe Siriene la București, 
membri ai ambasadei.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Dumitru Gheorghișan, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului I București, 
vicepreședintele Asociației de 
prietenie româno-siriene, zia
ristul Crăciun Ionescu a împăr
tășit impresii de călătorie din 
Siria. In încheiere a fost pre
zentat un program de filme do
cumentare siriene.

Afacerilor 
Culturii și 
oameni de 

numeros

Walid Al-

După o pauză de trei săntă- 
mini, mîine se va relua prima 
divizie de fotbal, avînd progra
mate jocurile etapei a 23-a. Pri
mele două clasate vor evolua 
în Capitală. Steaua primește 
replica formației ,,U“ Cluj-Na- 
poca (meciul se dispută pe Sta
dionul Steaua), de care a dis
pus, în sezonul de toamnă, cu 
2—1. iar Dinamo intîlnește 
F. C. Constanța, pe stadionul 

■din Ștefan cel Mare. La Con
stanța, în prima parte a cam
pionatului, dinamoviștii au ciș- 
tigat cu 1—0. In țară au loc 
partidele : F. C. M. Reșița — 
F. C. Argeș (2—2), S. C. Bacău
— A. S. A. Tirgu Mureș (0—2), 
U.T.A. — Olimpia Satu 
(0—2), F. C. Bihor —
(0—2). C. F. R. Cluj-Napoca — 
Jiul Petroșani (0—1), Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
Craiova (1—1) și Politehnica Iași
— Sportul studențesc (1—3). In 
paranteză amintim 
tehnice din sezonul 
Toate partidele vor 
ora 16,30.

Mare 
Rapid

rezultatele 
de toamnă, 
începe la

PROGRAMUL I

10.00 Micul ecran... pentru 
4nici. 10.30 Telecinemaleca.
Portativ ‘76. 12,35 O viață 
o idee : Gheorghe Tițeica. 
Publicitate. 13.10 Cîntă Iza 
Mara.
14,00 Desene animate. 14.15 Din 
nou despre preferințele dv. mu-, 
zicale. 14,55 Turism și vinătoare.
15,15 Magazin sportiv. 16,50 Vîrste- 
le peliculei. 17,50 Caleidoscop cul
tural-artistic. 18,10 Siria — Coor
donate ale dezvoltării. 18,25 Club 
T... la Constanța. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Prima edi
ție a Festivalului cintecului mun
citoresc, revoluționar și patriotic. 
21.00 Teleenciclopedia. 21,45 24 de 
ore. Săptămîna sportivă. 22,10 Film 
serial : Kojak. Episodul „Implica
ții neașteptate".

cei 
12.05 

pentru 
13,05 

Și 
13,25 Telerama. 13,55 Telex.

14 15

* aproape o săptâ- 
mină străbăteam o- 
rașele siriene și i- 
maginea, care deja 
ni s-a format, este 
aceea a unui vast

șantier. Se construiește peste tot. 
Damascul — poarta aeriană a 
Siriei — adaugă cu repeziciune 
noi și noi construcții. Dispar 
străzi pentru a apărea altele, 
mai impunătoare, mai atractive, 
în care linia modernă a noilor 
edificii vorbește de la sine des
pre dorința de înnoire, de 
schimbare pozitivă a întregului 
peisaj sirian. Dar Damascul nu 
este singurul oraș unde con
strucțiile confortabile se înalță pe 
verticală. Aceste însemne le-am 
văzut la Homs, la Hama, la La
takia, la Alep și chiar în zonele 
deșertice. Al Saura, orășelul cu 
70 000 jde locuitori, creație a ul
timilor ani, născut din nisipurile 
încinse de soarele necruțător din 
inima deșertului sirian, oferă 
condiții moderne de locuit pen
tru constructorii obiectivelor e- 
conomice de pe Eufrat (atit ce
lor ce lucrează la reamenajarea 
fluviului, cît și celor ce con
struiesc- hidrocentrala). Despre 
acest obiectiv important, cuprins 
în planul de dezvoltare econo
mică a țării, gazdele vorbesc cu 
mîndrie ori de cite ori se rea
mintește de el. Și pe bună drep
tate, fiindcă, în faza finală, 
ceasta hidrocentrală va livra 
patru ori mai multă energie 
lectrică decît dispune Siria 
ora actuală. In cifre, asta 
seamnă două miliarde kWh 
nual. La începutul acestui
unele agregate hidroenergetice 
au fost conectate la rețeaua e- 
lectrică a Damascului, în pre
zent harnicii constructori depu- 
nînd eforturi pentru montarea 
cît mai rapidă a încă trei tur
bine.

Siria a fost prima țară din 
Africa și Asia care și-a cucerit 
independența după al doilea 
război mondial, în 1946. Drumul

parcurs de poporul sirian in anii 
independenței a fost greu, pre
sărat de numeroase obstacole. 
Monopolurile străine 
puțin, în schimb luau 
pofida bogățiilor de 
punea țara, economia 
cele mai înapoiate.
susținute, depuse de poporul si
rian în tot acest timp, au schim
bat radical înfățișarea țării. Si
ria se află astăzi pe calea 
dezvoltării economice și sociale,

investeau 
mult. In 
care dis- 
era din 
Eforturile

Temelii 
pentru 
viitorul 
Siriei

se adaugă tutunul, plantele olea
ginoase și plantațiile cu măslini. 
Bumbacul, cu toate că deține o 
pondere destul de mică în an
samblul suprafețelor agricole, 
aduce circa 40 la sută din ve
niturile obținute de Siria din 
exporturile sale. in ansamblu, 
agricultura siriană contribuie la 
realizarea a circa un sfert din 
produsul național brut. Noul 
plan cincinal intrat în acțiune 
prevede sporirea continuă a pro
ducției agricole, atit prin crește
rea suprafețelor de teren arabil, 
cit și prin dezvoltarea intensă a 
agriculturii, îndeosebi prin iri
gații, mecanizare și chimizare. 
Numai prin irigarea cu apă din 
lacul de acumulare al hidro
centralei de pe Eufrat vor fi 
date în circuitul agricol 640 000 
ha de terenuri agricole, din care 
în cincinalul 1976—1980 vor pu
tea fi cultivate 136 000 ha. Un 
rol important în dezvoltarea
griculturii siriene l-au avut coo
perativele agricole de producție 
și fermele de stat, care depă
șesc astăzi numărul de 2 000. 
Reforma agrară a avut un efect 
pozitiv și asupra satelor sirie
ne, a căror înfățișare este în 
continuă schimbare.

In Siria auzî adesea spunîn- 
du-se „viitorul se construiește 
ostăzi". In acest sens, în pro
gramul de dezvoltare a țării sînt 
prevăzute măsuri concrete vizînd 
pregătirea cadrelor de 
liști necesare economiei 
nale. Astăzi, statisticile
consemnează că un sfert 
populația țării se află în băn
cile școlilor și amfiteatrelor. 
Peste 1 700 000 de tineri dintr-o 
populație de 7 milioane se pre
gătesc pentru a asigura specia
liștii necesari economiei naționa
le de mîine. Este un fapt deo
sebit de semnificativ pentru di
mensionarea transformărilor pe 
care le trăiește Siria de azi.

Festiviiă'ile 
de la Pnom Penh

a-

a- 
da 
e- 
la 

în-
a- 

an.

iar strădaniile acestui popor se 
îndreaptă spre înlăturarea stării 
de subdezvoltare. Realizările ob
ținute în ultimul cincinal atestă 
puternicul reviriment al economi
ei siriene. Produsul național 
brut a crescut de la 9 624 mili
oane lire siriene, în 1970, 
24 942 milioane lire siriene 
1975 ; iar bugetul de stat 
sporit de la 3 102 milioane
siriene, în 1971, la 11 344 mili
oane

la 
în 
a 

lire

lire siriene, in 1975.

în cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii, la 17 aprilie, 
a unui an de la eliberarea ca
pitalei tării și a întregii Cam- 
bodgii de sub dominația fostu
lui regim reacționar, la Pnom 
Penh a avut loc o adunare fes
tivă la care au participat peste 
10 000 persoane.

Luînd cuvîntul, Khieu Sam- 
phan, președintele Prezidiului de 
Stat al Cambodgiei Democrate, 
a subliniat semnificația acestei 
prime aniversări, aducind un 
vibrant omagiu celor ce și-au 
jertfit viața în lupta împotriva 
agresiunii imperialiste și reac- 
țiunii interne. în continuare, el 
a arătat că, în prezent, pe teri
toriul Cambodgiei nu există 
forțe imperialiste, neocolonialiste 
sau capitaliste, iar asuprirea for
țelor reacționare a fost lichidată.

Cambodgia nouă — a spus 
Khieu Samphan — trebuie să 
întrețină relații de prietenie cu 
toate țările de pe cele cinci con
tinente pe baza respectului re
ciproc. promovînd o politică 
fondată pe principiile respectă
rii suveranității, independenței și 
păcii, a neutralității, nealinierii 
și integrității teritoriale.

specia- 
națio- 

oficiale 
din

LUPTE VIOLENTE 
ÎN LIBAN

ju
de 

dis-

iria — a cărei 
prafață este 
185 180 kmp — 
pune de un teren 
arabil de circa 8 
milioane hectare și

6,5 milioane hectare de pășuni. 
Principalele culturi agricole sînt 
grîul (30 la sută), orzul (25 la 
sută), bumbacul (8,5 la sută din 
terenurile însămînțate), la care GH. SPRINȚEROIU

La Beirut au continuat să aibă 
loc lupte violente, care s-au sol
dat, intre miezul nopții prece
dente și vineri la prînz, cu 81 
morți și 141 răniți. In cursul a- 
cestor ciocniri a fost utilizat ar
mament greu. în cursul după- 
amiezii se semnala totuși o oare
care reducere a schimburilor de 
focuri.

între timp, consultările în le
gătură cu demisia președintelui 
Suleiman Frangieh și alegerea 
unui nou șef al statului se pre
lungesc, reflectînd de fapt deza
cordul dintre grupările politice 
rivale în legătură cu problema 
succesiunii ia funcția supremă 
în stat.

* pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• ÎMPLINIREA A 100 DE ANI 

de la nașterea lui Constantin 
Brâncuși a fost marcată în 
S.U.A. prin numeroase manifes
tări științifice și cultural-artis- 
tice. Seria de manifestări a fost 
deschisă cu un ciclu de confe
rințe și prezentări de filme 
documentare despre creația lui 
Brâncuși. organizate sub auspi
ciile Bibliotecii române din New 
York. Personalități culturale a- 
mericane și foști elevi ai mare
lui sculptor au prezentat aspec
te ale creației brâncușiene.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească de lucru 
și deplină înțelegere reciprocă.

Seară de poezie 
românească la Atena
In prezența unor cunoscuți 

oameni de artă și cultură din 
Grecia, la Atena a avut loc o 
seară a poeziei românești, or
ganizată cu prilejul prezenței 
în capitala elenă a artiștilor 
teatrului „Constantin Nottara".

Comitetul special al ex- 
perților guvernamentali ai 
UNESCO a adoptat cu o ma
joritate de voturi un proiect 
de recomandare privind „li
berul acces democratic al 
maselor populare la cultură 
și participarea lor activă la 
viața culturală a societății".

După cum relevă agenția 
France Presse, acest proiect 
urmează să fie prezentat vii
toarei conferințe generale a 
UNESCO.

»
• ÎN R. D. GERMANA a 

avut loc ședința a 31-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. pen
tru geologie.

La ședința Comisiei au parti
cipat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R., precum și o dele
gație din R. S. F. I. în calitate 
de observator a participat re
prezentantul K. D. Vietnam.

Declarație a ministrului 
de externe peruan

Intr-o declarație făcută 
Lima, ministrul de externe pe
ruan, Miguel Angel de la Flor 
Valle, a subliniat că politica 
promovată de guvern pe plan 
extern vizează dezvoltarea ra
porturilor cu națiunile latino- 
amerieane, cu statele în curs de 
dezvoltare și țările nealiniate. 
Intre aceste țări și Peru există 
o strînsă unitate de interese și 
aspirații — a arătat ministrul 
peruan.

în același context, el a preci
zat eă guvernul peruan va spri
jini, inclusiv în forumurile 
ternaționale, acțiunile care 
zează instaurarea unei noi 
dini economice în lume și 
mocratizarea relațiilor dintre 
state.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scinteii" Tei î 12 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi (i Instituții — Tiparul t Combinatul Poligrafic 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-import presă, Cale» Griviței ar. M-66, P.O.B. 2001 tele» «11226, București, 40 362
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• CELE MAI GUSTOASE CURMALE DIN LUME se spune că 
sint cultivate in insula Djeba-Tunisia. Aici există un secret 
al păstrării curmalelor proaspete în nisipul uscat al deșertu
lui, secret ce se transmite din generație în generație. Fruc
tele sînt culese eu crengulețele pe care au crescut, fiind în
gropate în nisip. Păstrîndu-se astfel dulci șl semltransparenie 
ca chihlimbarul, curmalele sint deosebit de apreciate pe piața 
externă. Locuitorii de pe aceste meleaguri spun chiar că o 
bună gospodină este aceea care, timp de o lună, servește la 
masă curmale gătite în fiecare zl altfel * ȘI CE SURPRIZA! 
Soții Douglas din Philadelphia, avînd nevoie de bani, au ho
tărit să vîndă la licitație o vază chinezească de porțelan pe 
care o aveau de 30 de ani. Surpriza a fost foarte mare pen
tru ei cînd vaza, ce fusese cumpărată dintr-un anticariat cu 
numai 150 de dolari, a fost licitată pentru suma record de.. 
260 000 dolari. Explicația? Specialiștii au apreciat valoarea va
zei ca fiind considerabilă. întrucît pe ea se aflau ornamer. •• 
florare în cinci game de culori, față de trei cite erau p» 
vazele de porțelan din vremea aceea, respectiv secolul al XVI-lea 
• CE VOR PLANTA MAI MULT AGRICULTORII AMERICANI 
IN ACEST AN? Agricultorii americani -intenționează să «o-- 
rească sensibil suprafețele însămînțate cu porumb, griu și - - - 
bac, indică ancheta publicată joi de către Departamentul aa-- 
culturii din S.U.A., reluată de France Presse. Ace=-a 
văd pentru porumb o suprafață de 33 milioane hec-a--’ : 
milioane hectare pentru griu (mai mult cu 4 4 la , 4 ‘v. 
de anul precedent). Plantațiile de bumbac vor «por d» » - 
menea, cu 16 la sută » PUBLICITATE POSTUMA? C’ •- 
miliardar american Howard Hughes, decedat săptămîna -.-e:.* 
ar fl avut intenția să lase prin testament imensa sa ; - 
fundației medicale ce-i poartă numele, a declarat Noa - —
trich, om de încredere al lui H. H. între 1925—1957 A -r* 
care trăiește în prezent la Los Angeles și are 87 C» ; 
afirmat că excentricul miliardar redactase in 1?55 u_- 
nea testament al cărui , text, însă, era foarte comp: ta- pc 
tru fiecare pagină existînd cinci versiuni diferite. bv-i -» 
selectat o versiune, testamentul a fost depus la o 5. -tr»-. 
a „Banc of America", la Hollywood. Noah Dletr:- *
a fost martor Ia semnarea acestui testament care. -. r- 
nia sa, ar fi singurul existent. Deocamdată tr.rt ■ 
octogenarului din Los Angeles nu au fost co: 
interesați.

I

*


