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într-o atmosferă însuflețită, de vie activitate creatoare, 
exprimînd coeziunea politică a întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român, voința de a înmănunchea 
și mai strîns toate energiile țării pentru progresul și 

prosperitatea României socialiste, ieri a început

Congresul Frontului Unității SoEîaiste
EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
privind rolul și sarcinile Frontului Unității Socialiste în înfăptuirea 
programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, 

a politicii externe a României de colaborare și pace
Unirea forțelor progresiste naționale- 

factorul determinant al tuturor victoriilor 
istorice ale poporului român

Stimați tovarăș! și prieteni,

Primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste reprezintă un 
moment istoric de mare impor
tanță care deschide o nouă etapă 
in dezvoltarea vieții sociale și po
litice a României socialiste. El are 
rolul de a consolida bazele unui 
organism politic permanent, revo
luționar, democratic, menit să 
constituie cadrul organizatoric a- 
«Jecvat pentru participarea oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor, 
la viața politică, la conducerea tu
turor domeniilor de activitate. în 
vederea înfăptuirii programului 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România. 
(Aplauze puternice).

Constituit cu aproape șase ani 
în urmă. Frontul Unității Socia
liste s-a afirmat cu putere, in via

ta societății noastre socialiste, ca 
un larg organism democratic ue 
unire a tuturor organizațiilor po
litice, obștești, culturale, a efor
turilor maselor largi populare, în 
frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru realizarea progra
mului de ridicare a bunăstării și 
fericirii întregului nostru popor. 
Frontul Unității Socialiste reuneș
te toate clasele și categoriile so- 

.ciale din țara noastră — clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, celelalte categorii sociale, 
animate toate de aceleași interese 
și acționînd în strînsă unitate în 
vederea înfăptuirii programului de 
dezvoltare socialistă a României.

Pornind de la recunoașterea ro
lului Partidului Comunist Român 
ca forță politică conducătoare a 
întregii societăți românești, Fron
tul Unității Socialiste unește în 
rindurile sale sindicatele, organi

zațiile de femei, de tineret, cele
lalte organizații obștești, consiliile 
naționalităților conlocuitoare, or
ganizații cooperatiste, științifice, 
culturale, reprezentanții cultelor.

Se poată' deci afirma, cu deplin 
temei, că primul Congres al Fron
tului Unității Socialiste constituie 
o expresie deosebit de grăitoare a 
marilor transformări revoluționare 
petrecute în România în cei 30 de 
ani care au trecut de La răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste, de 
la trecerea poporului român pe ca
lea dezvoltării democratice și so
cialiste. El constituie expresia uni
tății întregului nostru popor in 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
de construcție socialistă, de pace și 
colaborare internațională a Româ
niei. (Aplauze puternice).

Desfășurîndu-se în ajunul marii 
sărbători naționale a României, 
Congresul Frontului Unității So
cialiste poate constata cu deplină 

satisfacție strălucitele realizări ob- 
xit.A piperul pcan in re calea 

construcției socialiste, a dezvoltării 
economico-sociale, a ridicării nive
lului său de trai material și cultu
ral. Totodată, congresul va mar
ca, fără îndoială, un nou pas îna
inte în unirea forțelor poporului 
nostru în vederea dezvoltării în 
ritm intens a economiei naționale, 
ridicării nivelului general de pro
gres și civilizație al țării. Congresul 
va impulsiona și mai mult lărgirea 
și perfecționarea democrației socia
liste, participarea activă a mase
lor populare, a întregului popor la 
făurirea conștientă a propriului 
său destin, a propriei istorii socia
liste și comuniste. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
Victoria insurecției naționale 

armate, antifasciste și antiimperia- 
liste de la 23 August 1944 a încu
nunat lupta dusă de Partidul Co
munist Român pentru unirea tutu
ror forțelor democratice, antifas
ciste din țară, deschizînd calea 
unor mari transformări democra
tice, revoluționare in România. In 
întreaga istorie zbuciumată a lup
tei poporului român împotriva do
minației străine, pentru eliberarea 
socială și națională, unirea forțelor 
progresiste naționale a reprezentat 
factorul determinant al victoriilor 
dobîndite. Atît războaiele de 
neatîrnare duse de Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Mihai Vi

teazul, cit șl luptele sociale, printre 
rara ( marea răscoală a lui Doia 
răscoalele țărănești ale Iul Horla, 
Cloșca și Crișan, revoluția lui Tu
dor Vladimirescu din 1821, revolu
ția de la 1848, precum și unirea 
principatelor și formarea statului 
național român în 1859 — toate se 
caracterizează prin preocuparea de 
a uni forțele populare. Realizarea 
unității în aceste lupte și bătălii 
a dat impuls dezvoltării forțelor 
de producție, ridicării poporului 
nostru pe noi trepte de progres și 
civilizație. Odată cu începuturile 
mișcării muncitorești în România, 
cu crearea primului partid munci
toresc — social-democrat în 1893, 
iar apoi a Partidului Comunist Ro
mân în 1921, realizarea unității cla
sei muncitoare, alianța dintre mun
citori și țărani, dintre toate forțele 
sociale progresiste, democratice, 
a stat continuu în centrul activi
tății revoluționarilor români. în 
anii premergători celui de-al doi
lea război mondial, lupta pentru 
unirea forțelor antifasciste, demo
cratice s-a intensificat și mai mult 
Toate marile acțiuni împotriva 
fascismului și războiului din pe
rioada anilor 1930—1940 s-au des
fășurat pe baza unității de acțiu
ne a clasei muncitoare, pe baza 
colaborării tot mai largi a forțe
lor democratice, antifasciste și an
tirăzboinice din țară. Grevele din 
anii 1932—1933, care au culminat 
cu puternicele lupte muncitorești 
de la Ploiești și Grivița, s-au spri

jinit pe Frontul Unic Muncitoresc, 
rldicînd ,unitatea de acțiune a cl?- 
sei muncitoare pe o treaptă mai 
înaltă.

Colaborarea *orțelor  revoluțio
nare. democratice, antifasciste a 
căpătat o formă politică superioa
ră in anii 1934—1936 prin forma
rea Frontului Popular și realizarea 
victoriilor din alegerile parțiale 
ținute în 1936. Luptele din aceas
tă perioadă, rezultatele alegerilor 
au demonstrat existența în țara 
noastră a unor puternice forțe so
ciale în stare să bareze calea fas
cismului și să asigure o dezvoltare 
democratică a României. Din pă
cate, in acei ani nu s-a acționat 
cu destulă fermitate pentru con
solidarea succeselor dobîndite. A- 
ceasta a permis forțelor reacțio
nare să treacă la măsuri represi
ve, la dizolvarea partidelor politi
ce și organizațiilor muncitorești, 
la instaurarea dictaturii regale. 
Trebuie spus însă că măsurile re
presive, dictatura regală nu numai 
că nu au înăbușit mișcarea mun
citorească, democratică, dar au dat 
chiar un nou impuls luptei pen
tru unitatea clasei muncitoare, a 
forțelor progresiste. în cadrul bre
slelor, unitatea dintre comuniști 
și socialiști a luat forme tot mai 
bine organizate. S-a lărgit colabo
rarea cu elementele de stînga, cu 
forțele democratice din rîndul 
partidelor burgheze, precum și cu 
unii membri ai guvernului de dic
tatură regală. In împrejurările în 

care situația internațională se e- 
grava tot mai mult, iar norii răz
boiului deveițeau tul mat amenință
tori, valul grevelor din anii 1939— 
1940, urmărind apărarea interese
lor oamenilor muncii, capătă * un 
tot mai pronunțat caracter politic, 
orientîndu-se împotriva fascismu
lui și războiului, pentru salvgar
darea libertăților democratice ale 
maselor, a intereselor naționale ale 
țării.

Mulțl din cel prezenți la Con
gresul Frontului Unității Socialiste 
își mai amintesc de puternica reac
ție a forțelor antifasciste, a între
gului nostru popor împotriva Pac
tului de la Miinchen. înrolîndu-se 
în armată, comuniștii, socialiștii, 
celelalte forțe progresiste exprimau 
hotărirea maselor populare de a 
lupta cu arma în mină împotriva 
Germanici hitleriste. Marea de
monstrație de la 1 Mai 1939, orga
nizată pe baza Frontului Unic în
tre comuniști și socialiști, a consti
tuit răspunsul ferm față de capi
tularea de la Miinchen, față de, 
politica forțelor reacționare din 
România de înfeudare a țării Ger
maniei hitleriste. Toate acestea re
flectau hotărîrea și voința po
porului român de a lupta pentru 
apărarea independenței și integri
tății naționale, împotriva fascis
mului, a războiului, pentru o po
litică nouă, de colaborare cu Uniu-

(Continuare in pag a II-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU
(Urmare din pa*.  I)

nea Sovietică și cu celelalte forțe 
antihitleriste.

Trebuie să menționez că în toată 
această perioadă, ca de altfel 
chiar de la înființarea sa. Partidul 
Comunist Român a acordat o mare 
atenție problemei naționale, luptei 
împotriva asupririi și inegalității 
naționale. întotdeauna partidul 
nostru a ținut sus steagul luptei 
pentru apărarea intereselor oame
nilor muncii, fără deosebire de na- 
• .onalitate. pentru deplina egalita
te in drepturi a tuturor cetățenilor 
țârii. Ca rezultat al acestei poziții 
marxist-leniniste. precum și al li
chidai unor greșeli săvîrșite în 
problema națională în trecut, în 
anii din ajunul celui de-al doilea 
răzbi mondial unitatea de luptă 
a oamenilor muncii români, ma- 
chiari, germani și de alte naționa- 

iâți a constituit un factor de mare 
importanță în lupta împotriva fas
cismului si războiului, in apărarea 
independenței naționale, a intere
selor maselor largi populare. A- 
ceastâ unitate s-a reflectat în toa
te marile bătălii de clasă, in puter
nicele mișcări greviste din acei 
ani. și în mod deosebit în luptele 
împotriva Dictatului de la Viena. 
pentru apărarea independenței și 

l-îții României. (Vil aplauze)
Forțele democratice, antifasciste, 

în frunte cu comuniștii, au con- 
st t.iit factorul principal al împo
trivirii față de subordonarea țării 
- ->astre Germaniei naziste și par
ticiparea României la războiul 
antisovietic. Ințelegind pericolul 
pe care-1 reprezenta Germania 
hitleristâ pentru interesele po
porului român, ca și ale tuturor 
popoarelor. Partidul Comunist Ro
mân a nesocotit recomandarea 
Comintern ului de a nu îndrepta 
ascuțișul luptei împotriva Germa
niei fasciste. Considered această 
recomandare ca greșită, contrară 
intereselor naționale ale României, 
cauzei democrației și păcii. Parti
dul Comunist Român a chemat 
masele populare la luptă hotă- 
ritâ contra hitlerismului. După 
cum se știe, din momentul dez
lănțuirii războiului fascist îm
potriva Uniunii Sovietice. Partidul 
Comunist Român a lansat apelul 
la luptă activă împotriva agresiunii 
antisovietice. pentru ieșirea Româ
niei din acest război, pentru ală
turarea țării noastre la coaliția 
antihitleriste. In anii 1941—1944 
acțiunile împotriva războiului an
tisovietic, de sabotare a mașinii de

război fasciste, s-au desfășurat sub 
diferite forme, cu o amploare 
crescîndă Odată cu organizarea 
grevelor și actelor de sabotaj, cu 
constituirea grupelor de partizani 
și a gărzilor patriotice s-a inten
sificat activitatea pentru întărirea 
unității de acțiune a clasei munci
toare. a tuturor forțelor naționale 
democratice în anii războiului s-a 
constituit Frontul Patriotic Anti
fascist. în 1944, la 1 Mai. s-a rea
lizat Trontul Unic Muncitoresc in
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat, iar apni 
Blocul Partidelor Democratice. în 
același timp s-a dezvoltat colabo
rarea activă cu armata, cu cadrele 
de conducere ale acesteia, inclusiv 
cu Palatul, cu regele Mihai.

Partidul nostru a pornit de la 
faptul că răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste. ieșirea din răz
boiul antisovietic și participarea la 
lupta împotriva Germaniei fasciste 
constituiau o necesitate istorică 
națională, iar realizarea acestor 
obiective impunea colaborarea cu 
toți aceia care erau gata. într-o 
formă sau alta, să ia parte la a- 
cbastă mare bătălie. în aceste îm
prejurări interne s-a pregătit si 
înfăDtuit acțiunea istorică de la 23 
August 1944. care marchează o co
titură eoocală in viata poporului 
român. în dezvoltarea României. 
Desigur, un rol important au avut, 
totodată. împrejurările internațio
nale în care s-a desfășurat aceas
tă acțiune. Luptele eroice purtaie 
de popoarele Uniunii Sovietice, de 
glorioasa armată sovietică care a 
dat cele mai mari jertfe și a dus 
greul războiului, luptele celorlalte 
țări aliate pe diferite fronturi au 
exercitat o puternică înrîurire a- 
supra desfășurării vieții politice 
din acea perioadă. Se cuvine să 
reamintim, în acest context, con
tribuția inestimabilă adusă de po
poarele Europei la victoria asupra 
fascismului. După cum se știe. în 
anul 1944, Germania hitleristâ su
ferea grave înfrîngeri pe țoate 
fronturile. Lupta popoarelor creș
tea în intensitate : armata sovieti
că. ducînd greul luptei pentru 
zdrobirea Germaniei fasciste, îna
inta victorios. în aceste împreju
rări interne și. internaționale priel
nice s-a trecut in România la or
ganizarea insurecției naționale ar
mate antifasciste și anti imperia
liste, la răsturnarea dictaturii mi
litaro-fasciste, la ieșirea din răz
boiul antisovietic și alăturarea 
forțelor armate române, a întregii

țâri, războiului de eliberare, pînă 
la zdrobirea definitivă a Germa
niei fasciste. întreaga luptă împo
triva Germaniei hitleriste, pentru 
eliberarea deplină a țării, pînă la 
marea victorie din 1945, profundele 
transformări revoluționare și de
mocratice realizate în țara noastră 
in acea perioada s-au desfășurat pe 
baza unității de acțiune a clasei 
muncitoare, a unirii largi a tu
turor forțelor progresiste și demo
cratice.

In noile condiții de după 23 
August 1944. Partidul Comunist 
Român a acționat pentru găsirea 
celor mai bune forme de reali
zare a unității clasei muncitoare, 
a maselor populare. Punînd pe 
primul plan unitatea clasei mun
citoare. el a asigurat întărirea 
Frontului Unic Muncitoresc și în
făptuirea unității politico-organi- 
zalorice a proletariatului prin 
crearea partidului unic muncito
resc. Partidul nostru a desfășurat 
o largă activitate pentru întărirea 
și dezvoltarea alianței dintre cla
sa muncitoare și țărănime. în ju
rul căreia s-au unit intelectuali
tatea și celelalte categorii sociale 
care au înțeles că politica Parti
dului Comunist Român exprimă 
în modul cel mai consecvent in
teresele vitale, de bunăstare, feri
cire și pace ale întregului popor. 
(Vii aplauze).

Soluționarea marxist-leninistă a 
problemei naționale. asigurarea 
deplinei egalități in drepturi pen
tru toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a repre
zentat, de asemenea, un factor im
portant în întărirea unității între
gului popor în jurul Partidului 
Comunist Român.

M-am referit mai pe larg la toa
te aceste momente din istoria fră- 
mîntată, dar glorioasă a poporului 
nostru, deoarece ele relevă deose
bit de pregnant că unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare, a tu
turor forțelor progresiste naționa
le a constituit întotdeauna facto
rul determinant al victoriilor, că 
lupta unită a maselor populare a 
fost aceea care a asigurat lichi
darea .orînduirii burghezo-moșie- 
rești și instaurarea puterii clasei 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea, a făcut posibil ca poporul să 
devină stapîn pe destinele sale, 
să-și făurească conștient viitorul 
liber, sâ edifice cu succes socie
tatea socialistă pe pămîntul Româ
niei. (Aplauze puternice, prelun
gite).

înainte de termen planul cincinal. 
(Aplauze puternice).

Succesele dobindite în anii con
strucției socialiste, înfăptuirea în 
bune condiții a programului ela
borat de Congresul al X-lea sint 
o dovadă vie a justeții politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru. care aplică în mod creator 
adevărurile generale ale socialis
mului la condițiile concrete din 
România. Aceste realizări mărețe 
sînt rezultatul muncii eroice a cla
sei muncitoare — clasa conducă
toare a societății noastre socialiste 
care își îndeplinește cu cinste ro
lul său istoric — al activității țără
nimii cooperatiste, al îhtregii țără- 
ninii, al eforturilor intelectualită
ții, ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, ale 
întregului nostru popor.

Pentru toate aceste realizări, do
resc ca și de la înalta tribună a 
primului Congres al Frontului 
Unității Socialiste să adresez cele 
mai calde felicitări muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregului nostru 
popor și să urez tuturor noi și noi 
succese în activitatea viitoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sarcinile mari, deosebit de com
plexe. pe care le pune în fața noas
tră înfăptuirea mărețului program 
de dezvoltare a țării elaborat de 
partid cer, în continuare, o muncă 
susținută, entuziastă, plină de ab
negație din partea tuturor oameni
lor muncii, a întregului popor. 
Progresul multilateral al societății 
noastre cere ridicarea la un nivel 
superior a activității din industrie,

din agricultură, din toate sectoa
rele vieții economice și sociale, 
punerea tot mâi eficientă în va
loare a potențialului material și 
uman de care dispunem, creșterea 
puternică a productivității muncii 
sociale, ridicarea calității tuturor 
produselor și a nivelului lor teh
nic. O Importanță primordială pen
tru dezvoltarea economică în ritm 
rapid a țării noastre are reduce
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție, a consumurilor de materii 
prime și materiale, introducerea 
unui regim strict de economii în 
toate sferele activității productive.

Este cunoscută amploarea crizei 
energetice și de materii prime, 
care are loc în prezent pe plan 
mondial și care determină crește
rea vertiginoasă a prețurilor la o 
serie de produse de bază, cum sînt 
petrolul, laminatele, cuprul, niche
lul, bumbacul, hirtia și altele. Față 
de anul 1971, media prețurilor 
mondiale înregistrate în primele 
luni ale acestui an a crescut la 
țiței de 5,25 ori, la cupru de 2,36 
ori, la zinc de peste 5 ori, la ta
blă groasă de peste 3 ori, la bum
bac de 2,4 ori ; prețul hîrtiei este 
în prezent de peste 400 dolari to
na, fiind de circa 2,3 ori mai mare 
decît în 1971. Or, trebuie să con
statăm, din păcate, că la aceste 
produse, în economia noastră con
sumurile nu numai că nu au scă
zut, dar au crescut de-a lungul a- ' 
nilor — fără să crească, în mod 
corespunzător, producția bunurilor 
materiale — menținîndu-se și în 
prezent, cu toate măsurile luate, 
la un nivel ridicat. Iată de ce este

necesar să acționăm cu toată ho- 
tărîrea pentru mai buna folosire 
a resurselor proprii de materii pri
me, pentru asigurarea unor înlo
cuitori la produsele deficitare și, 
totodată, pentru raționalizarea 
strictă a consumurilor în toate ra
murile economiei, lichidindu-se cu 
desăvîrșire orice formă de risipă 
care are drept repercusiuni redu
cerea venitului național, deci și a 
posibilităților de creștere a econo
miei naționale, a bunăstării oame
nilor muncii. Este necesar ca a- 
ceste probleme fundamentale ale 
vieții noastre economice, de care 
depinde progresul general al so
cietății, să stea în centruj preocu
părilor și activității Frontului U- 
nitații Socialiste, a tuturor orga
nizațiilor sale componente, să fie 
larg dezbătute cu masele de oa
meni ai muncii, să devină cauza 
generală a întregului nostru popor.

Doresc ca de la această tribu
nă să exprim convingerea condu
cerii partidului și statului că în
treaga noastră clasă muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți 
cetățenii patriei — care își afir
mă cu putere uriașa capacitate de 
creație și devotamentul față de 
politica partidului în marea ope
ră de edificare a socialismului — 
vor acționa și în viitor strîns u- 
niți, sub conducerea partidului, 
pentru perfecționarea și moderni
zarea continuă a economiei noas
tre naționale, pentru îndeplinirea 
prevederilor planului cincinal îna
inte de termen, pentru ridicarea 
României pe noi culmi de civili
zație și bunăstare. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Frontul Unității Socialiste-expresie a noii 
structuri socialo a României, a unității 

întregului popor în jurul partidului

Obiectivul principal al Frontului Unității 
Socialiste — realizarea programului 
partidului de dezvoltare economico- 

socială a țării

Stimați tovarăși,

în cei 30 de ani care au trecut 
de la înfăptuirea actului istoric de 
la 23 August 1944, în țara noastră 
s-au produs transformări so- 

revoluționare fundamen
tale. Forțele de producție au 
cunoscut o puternică dezvoltare, 
în anii puterii populare producția 
industrială a țării a crescut de 
circa 30 de ori. S-au dezvoltat pu
ternic noi ramuri industriale, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnologiei contemporane. 
Succese importante s-au obținut 
In dezvoltarea agriculturii, care a 
fost reorganizată complet, pe baze 
noi. socialiste. Dintr-o țară slab 
dezvoltată. România a devenit un 
stat industrial-agrar în plină dez
voltare. Realizări de seamă au fost 
dobindite în domeniul învățămin- 
tului și culturii — factori de mare 
însemnătate pentru progresul ge
neral al țării.

Semnificativ pentru amploarea 
dezvoltării economice și sociale a 
țârii noastre este faptul că venitul 
național realizat anul trecut a fost 
de peste 12 ori mai mare decît cel 
din anul 1947.

Pe baza rezultatelor obținute în 
dezvoltarea economiei, a creșterii 
avuției naționale s-a asigurat ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al între
gului popor — țelul fundamental 
al politicii partidului nostru, e- 
sența însăși a societății socialiste. 
Un indice elocvent al creșterii ni
velului de viață al oamenilor mun
cii este faptul că in ultimii 25 de 
ani salariul real a crescut de a- 
proape 5 ori, iar veniturile țără
nimii, provenite din munca în a- 
gricultură — de 3,2 ori. în perioada 
1945—1973 au fost construite din 
fondurile statului și din fondurile 
proprii ale populației peste 
3 900 000 de locuințe, din care circa 
1 600 000 in municipii, orașe și co
mune urbane și circa 2 300 000 în 
mediul rural. în această perioadă 
s-au mutat în case noi circa 
12 000 000 de cetățeni, adică mai 
mult de jumătate din populația 
actuală a țării.

Oricine poale constata marile 
schimbări săvîrșite in această pe
rioadă în România, precum și ab
negația și hotărirea cu care între
gul nostru popor înfăptuiește po

litica partidului de dezvoltare 
multilaterală a țării. Nu există 
oraș, nu există Comună unde să 
nu se reflecte — in construcțiile 
industriale și agricole, in locuințe, 
școli, spitale, așezăminte de cul
tură și alte realizări — ritmul in
tens de transformare a țării, ridi
carea gradului de civilizație al în
tregului nostru popor.

Pe măsura dezvoltării economiei 
naționale, a succeselor obținute în 
creșterea producției de bunuri ma
teriale, a sporirii bogăției națio
nale, partidul și guvernul iau noi 
măsuri îndreptate spre ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, al întregului nostru popor, 
în curînd va fi adoptată legea re
tribuției care așază pe principii 
și mai echitabile veniturile cetățe
nilor, in raport de munca efec
tivă, prestată în folosul societății 
și al lor înșiși, de contribuția fie
căruia la edificarea noii orînduiri 
în patria noastră. Proiectul 
de lege, prevede realizarea, în 
această etapă, a unui ra
port de circa 6 la 1 între venitu
rile mai mipi și cele mai mari, 
asigurînd creșterea cu prioritate a 
veniturilor mici, precum și o spo
rire în proporție corespunzătoare 
a veniturilor mari. Principalul be
neficiar al acestor prevederi este 
tinăra generație care, după cum se 
știe, ocupă de regulă la începutul 
activității primele trepte ale sis
temului de retribuire; aceasta ara
tă grija partidului și statului pen
tru crearea unui cadru optim de 
viață și muncă tineretului, pentru 
intrarea sa în activitatea socială 
în condiții cit mai corespunzătoa
re. Legea este menită să așeze pe 
baze noi întregul sistem de . retri
buție. atît în industrie, cit și in 
agricultură, în toate sectoarele de 
activitate ale societății noastre, sâ 
asigure venituri comparabile tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii. Criteriile de retribuție a 
celor care lucrează în întreprinde
rile și instituțiile de stat, a celor 
din unitățile cooperatiste, precum 
și a producătorilor și meseriașilor 
individuali, a liberilor profesio
niști vor duce la evitarea apari
ției unor noi disproporții în veni
turile unor categorii de oameni a. 
muncii, la aolicarea fermă a prin
cipiilor eticii și echității socialiste 
în întreaga repartiție socială, in 
politica generală a partidului și

statului, de ridicare a nivelului 
de trai al poporului nostru. Do
resc să reamintesc, de asemenea, 
că începînd din luna august a 
acestui an se va trece la cea 
d?-a doua fază a aplicării măsu
rilor de sporire a retribuției, de 
care beneficiază toate categoriile 
de oameni ai muncii. In toate a- 
cestea se oglindește cu putere gri
ja constantă a partidului și statu
lui nostru pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață 
materiale și spirituale ale poporu
lui, se relevă faptul că în societa
tea noastră socialistă tot ceea ce 
se creează este subordonat omului, 
bunăstării și fericirii sale. (Aplau
ze puternice).

înfăptuirea cu succes a revolu
ției socialiste a dus la lichidarea 
pentru totdeauna a vechilor rela
ții de producție și făurirea rela
țiilor noi, cu caracter socialist. In 
mai puțin de trei decenii, poporul 
român a parcurs mai multe etape 
ale dezvoltării sale istorice. S-au 
realizat transformări fundamen
tale în viața socială și s-a înfăp
tuit cu succes revoluția proletară. 
Socialismul a învins definitiv în 
toate sferele activității economico- 
sociale. Ca urmare a acestor mari 
victorii, am putut trece la o nouă 
efapâ — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
România. (Aplauze îndelungate).

După cum se știe, sarcinile tra
sate de Congresul al X-lea în ve
derea dezvoltării economico-so- 
ciale a țării în ritm intens, pen
tru lichidarea rămînerii în urmă 
din punct de vedere economic și 
apropierea de țările dezvoltate pe 
acest plan, pentru egalizarea nive
lului forțelor de producție cu ță
rile socialiste avansate se reali
zează cu succes. în decursul ulti
milor trei ani. producția industrială 
a crescut într-un ritm de circa 14 
la sută, realizîndu-se peste plan 
produse de aproximativ 30 mi
liarde lei. Pe primele patru luni 
ale acestui an, ritmul de creștere 
a producției industriale față de 
anul precedent este de circa 15 la 
sută. Toate .-aceste realizări demon
strează realismul planului cincinal 
elaborat de Congresul al X-lea si 
al sarcinilor trasate de Conferința 
Națională. El? atc-s.ă câ dispunem 
de tot ceea ce este ne.-esar pen
tru a realiza in bune condiții și

Dragi tovarăși și prieteni,

Dezvoltarea impetuoasă a forțe
lor de producție, generalizarea noi
lor -relații de producție și perfec
ționarea lor continuă au schimbat 
fundamental structura socială a 
României. Au fost lichidate pentru 
totdeauna clasele asupritoare — 
capitaliștii, moșierii, chiaburii ; s-a 
pus capăt definitiv oricăror forme 
de exploatare și asuprire a oame
nilor muncii. S-a deschis calea 
pentru afirmarea muncii libere în 
folosul fiecărui cetățean al țării 
și al întregii societăți. Astăzi, so
cietatea socialistă românească este 
compusă din' clase și categorii so
ciale muncitoare prietene, care își 
bazează existența pe activitatea 
creatoare în diferite sectoare, pe 
munca productivă pentru sine și 
pentru societate. Clasa muncitoa
re s-a transformat într-o clasă 
nouă, într-o clasă, de proprietari 
ai mijloacelor de producție și de 
producători. în această dublă ca
litate, muncitorimea a devenit cla
să conducătoare, constituind, în 
alianță cu țărănimea, baza traini
că, de neclintit a orînduirii noas
tre socialiste. Ca rezultat al dez
voltării accelerate a industriei so
cialiste, rîndurile clasei muncitoa
re au crescut și cresc în ritm ra
pid, devenind astfel și numericeș- 
te principala clasă a societății 
noastre. Țărănimea, în urma lichi
dării proprietății particulare fă- 
rîmițate, a cooperativizării agri
culturii și creării marii proprietăți 
socialiste, a devenit o clasă nouă, 
proprietară și producătoare în a- 
celași timp. în strînsă alianță cu 
clasa muncitoare, țărănimea ocu
pă un loc important în producția 
de bunuri materiale, în întreaga 
dezvoltare a societății noastre so
cialiste. Schimbări fundamentale 
s-au produs și în rîndurile intelec
tualității care a devenit, de fapt, 
o intelectualitate nouă. Provenită 
în cea mai mare parte din rîndu
rile clasei muncitoare și ale țără
nimii cooperatiste, ea participă 
activ în producția de bunuri ma
teriale, în activitatea științifică, 
în învățămînt, în ridicarea nive
lului de cultură al întregului 
popor, jucînd un rol tot mai în
semnat în întreaga viață socială, 
în progresul societății socialiste. 
Personalul din administrație și 
servicii constituie o altă categorie 
de oameni ai muncii care îndepli
nește o funcție socială importan
tă, contribuind la buna desfășura
re a activității publice, la satisfa
cerea cerințelor tot mai complexe 
ale maselor largi de cetățeni. Odată 
cu organizarea cooperativelor meș
teșugărești, și micii meseriași s-au 
transformat într-o categorie so
cială nouă, fiind proprietari în 
comun asupra mijloacelor de pro
ducție și producători de bunuri 
materiale. De asemenea, în so
cietatea noastră există un hu- 
măr de liber profesioniști care 
desfășoară anumite activități uti
le din punct de vedere so
cial. în structura socială se re
găsește și o categorie restrînsă 
d'e țărani particulari, îndeosebi în 
zonele de munte și submontane, a 
căror existență este legată direct 
de activitatea productivă pe pă- 
mintul pe care îl deține, precum 
și de munca la lucrări silvice și 
alte activități neagricole. De ase

menea, mai există un anumit nu
măr de meseriași particulari care 
își întemeiază existența pe munca 
lor și a familiilor lor.

Analizînd noua structură socia- 
■ilă a României, se poate constata 
că societatea socialistă româneas
că este alcătuită din clasa mun
citoare, țărănimea cooperatistă, 
intelectualitatea, meseriașii coope
ratori și celelalte categorii la care 
m-am referit, toți întemeindu-și 
existența pe munca proprie în sfe-' 
ra creației materiale sau spiritua
le. Putem deci afirma»cu deplin 
temei că întreaga noastră socie
tate este compusă din clase și ca
tegorii sociale care participă activ 
la munca productivă și sînt vital 
interesate în creșterea și moder
nizarea continuă a forțelor de pro
ducție, în perfecționarea relațiilor 
socialiste, în făurirea societății.so
cialiste multilateral dezvoltate și 
în trecerea la comunism fîn Româ
nia. (Aplauze puternice). Dezvol
tarea forțelor de producție și per
fecționarea continuă a relațiilor de 
producție duc la omogenizarea 
continuă a societății, la apropierea 
dintre clasa muncitoare, țărănime, 
intelectualitate și celelalte catego
rii sociale, la dispariția treptată 
a deosebirilor esențiale dintre 
munca industrială și cea agricolă, 
dintre munca fizică și munca in
telectuală — pe baza ridicării con
tinue a nivelului de conștiință al 
maselor populare, a introducerii în 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane, a mecani
zării, automatizării și cibernetiză- 
rii proceselor de producție. Aceste 
procese evoluează în direcții for
mării unei societăți unitare a tu
turor oamenilor muncii, al cărei 
unic scop este sporirea continuă a 
producției de bunuri materiale, ri
dicarea nivelului de cultură al în
tregului popor, a unei societăți a 
oamenilor muncii proprietari asu
pra mijloacelor de producție și, 
totodată, producători ai tuturor 
bunurilor materiale și spirituale, 
a căror existență se bazează pe 
munca pentru sine și pentru so
cietate.

Iată de ce putem afirma cu de
plin temei că, prin componența sa, 
Ffontul Unității Socialiste consti
tuie expresia cea mai grăitoare a 
schimbărilor fundamentale produ
se în structura socială a țării, pre
cum și a perspectivei de unire tot 
mai strînsă și de apropiere tot mai 
deplină a tuturor claselor și cate
goriilor sociale în făurirea noii so
cietăți de oameni ai muncii, a 
societății comuniste. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși, v

în elaborarea politicii generale 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de tre
cere treptată spre comunism, par
tidul nostru pornește de la faptul 
că trebuie avute permanent în ve
dere particularitățile istorice, so
ciale și naționale din fiecare țară, 
din fiecare etapă de dezvoltare. 
Experiența istorică demonstrează 
că adevărurile generale universal 
valabile, principiile de bază ale 
socialismului trebuie să călăuzeas
că activitatea fiecărui partid revo
luționar care își propune reorga

nizarea pe baze noi, socialiste a 
țării. Aceasta presupune lichida
rea asupririi sociale, deci desfiin
țarea claselor exploatatoare, a pro
prietății private asupra mijloace
lor de prbducție și făurirea unor 
noi relații de producție, lichidarea 
vechilor forme de repartiție capi
talistă care presupun inegalitatea, 
împărțirea societății în bogați și 
săraci și realizarea unei repartiții 
noi, socialiste, bazate pe principiile 
echității și dreptății sociale, por- 
nindu-se de la criteriul Cinic al 
cantității și calității muncii, al ro
lului pe care îl are fiecare în dez
voltarea societății umane. Urmă
rind realizarea acestor obiective 
fundamentale, fiecare popor, fie
care națiune va folosi forme și căi 
care corespund cel mai bine con
dițiilor sale specifice.

Avem în vedere, de asemenea, 
faptul că națiunea, deci și statele 
naționale independente, au încă un 
rol important de jucat în dezvol
tarea economico-socială a ome
nirii. în condițiile de astăzi, întă
rirea națiunilor, a statelor națio
nale independente constituie un 
factor al progresului social, al lup
tei împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialiste, al a- 
firmării unor relații internaționale 
noi, bazate pe egalitate și respect, 
pe dreptul fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber, corespunzător nă
zuințelor sale. Ținînd seama de 
aceste considerente, România dez
voltă larg relații de colaborare cu 
toate statele care se pronunță și 
acționează pentru dezvoltarea eco
nomică socială independentă.

Am pornit și pornim de la rea
litatea că în România, alături de 
poporul român, de-a lungul seco
lelor ș-au așezat și alte naționali
tăți, îndeosebi maghiari și ger
mani, și că oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, au fău
rit împreună tot ceea ce s-a 
realizat pe aceste meleaguri. Ei 
au dus nenumărate lupte co
mune împotriva asupritorilor, îm
preună /au luptat pentru răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste, îm
preună au obținut mărețele vic
torii din anii construcției socialis
te. Acționînd în spiritul princi
piilor marxist-leniniste, partidul 
nostru a asigurat deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate. 
Am considerat și considerăm că 
manifestarea deplină- a egalității 
în drepturi a tuturor cetățenilor 
cere dezvoltarea corespunzătoare a 
forțelor de producție pe întregul 
teritoriu al țării ; aceasta este baza 
adevăratei egalități, a participării 
efective a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
la întreaga activitate economică șl 
socială a țării. Am acordat șl a- 
cordăm atenția corespunzătoare 
activității de învățămînt și cultură, 
precum și folosirii limbilor națio
nalităților conlocuitoare în diferi
te domenii de activitate. Dezvolta
rea în Continuare a forțelor de 
producție în toate zonele țării va 
crea condiții pentru intensifica
rea participării cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, la în
treaga viață economico-socială, va 
întări și mai mult solidaritatea și 
frăția între toți oamenii muncii, 
va cimenta unitatea de nezdrunci

nat a întregului nostru popor în 
Jurul Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).

Se poate spune că Frontul Uni
tății Socialiste, care reunește Par
tidul Comunist Român, toate or
ganizațiile de masă și obștești, pro
fesionale, culturale', consiliile oa
menilor muncii de altă naționali
tate, precum și cultele, este cu a- 
devărat cel mai larg organism po
litic democratic în cadrul căruia se 
realizează tot mai strîns unitatea 
maselor largi populare în jurul 
partidului — forța politică condu
cătoare a întregii societăți româ
nești.

Un rol deosebit de important în 
activitatea Frontului Unității So
cialiste au organizațiile sindicale, 
care cuprind in rîndurile lor mi
lioane de oameni ai muncii din 
fabrici și uzine, de pe șantiere, 
din întreprinderi agricole de stat, 
din instituții social-culturale. A- 
vînd reprezentanți în guvern, în 
organele colective ale ministerelor, 
centralelor, întreprinderilor, ale tu
turor organizațiilor economico-so- 
ciale, sindicatele participă activ la 
elaborarea tuturor măsurilor pri
vind dezvoltarea economico-so
cială a țării, la înfăptuirea pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Ele aduc o contribuție tot mal 
mare la stimularea participării ce
lor ce muncesc în conducerea uni
tăților de producție, in buna gos
podărire a avuției naționale. în 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
în stimularea inițiativei creatoare 
a oamenilor muncii, în efortul de 
valorificare tot mai eficientă a re
surselor materiale și umane ale 
societății noastre, în dezvoltarea șl 
adîncirea democrației economice, 
muncitorești. Sindicatele au, de a- 
semenea, sarcini importante în or
ganizarea calificării profesionale, a 
pregătirii tehnice și științifice a ce
lor ce muncesc, în desfășurarea 
muncii cultural-educative de for
mare a conștiinței socialiste, a noii 
atitudini față de muncă și avutul 
obștesc, a atitudinii oamenilor mun
cii de producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție. Sindica
telor le revin răspunderi însemna
te în domeniul îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de viață ale 
celor ce muncesc, în exercitarea 
controlului obștesc, în soluționarea, 
corespunzător politicii partidului 

i și statului și pe baza legilor țării, 
a multiplelor probleme de viață 
ale oamenilor muncii.

Una din marile realizări ale re
gimului nostru socialist o consti
tuie asigurarea condițiilor pentru 
afirmarea, in toate domeniile de 
activitate ale Societății, a energiei 
și potențialului, creator al femei
lor care reprezintă jumătate din 
populația țării. Femeile au un rol 
hotărîtor in dezvoltarea societății, 
în menținerea unei structuri co
respunzătoare, de vîrsta, a popu
lației, în creșterea și educarea co
piilor — factori determinanți pen
tru viitorul națiunii noastre socia
liste. Tocmai pornind de la acest 
rol important, partidul și statul 
acordă o mare atenție condițiilor 
de muncă și de viață ale femei
lor, creării cadrului corespunzător 
pentru ca ele să poată lua parte 
activă la întreaga viață economi
ca și social-politică a țării. Parti
dul se preocupă și se va preocu
pa și în viitor de promovarea fe
meilor în societate, în toate do
meniile de activitate, corespunză
tor capacității și aptitudinilor lor, 
de soluționarea judicioasă a pro
blemelor lor specifice, de întărirea 
necontenită a familiei, ca nucleu, 
de bază al societății socialiste. x

Un rol tot mai important în în
treaga activitate de construcție a 
socialismului în țara noastră îl are 
tinăra generație. Tineretul este 
prezent in primele rinduri ale 
luptei pentru modernizarea pro
ducției de bunuri materiale, pen
tru promovarea cuceririlor știin
ței și tehnicii noi, pentru introdu
cerea principiilor eticii și echității 
socialiste în toate domeniile vieții 
sociale. Pornind de la faptul că 
socialismul este orînduirea noului, 
a viitorului, apreciem că tinere
tul, prin elanul și dinamismul său 
clocotitor, prin aspirația sa spre 
progres și civilizație, spre o viață .
tot mai bună și mai echitabilă, '
reprezintă o importantă forță a 
mersului nostru înainte, un fac
tor de mare importanță al edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România, al creă
rii condițiilor în vederea trecerii 
spre comunism.

Prin unirea organizațiilor de 
masă și obștești care reprezintă 
marea majoritate a populației țării, 
sub conducerea partidului, în ca
drul Frbntului Unității Socialiste 
se creează un adevărat forum na
țional în care masele populare cele 
mai largi, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, parti
cipă efectiv la conducerea societă
ții. Tocmai de aceea, frontului ÎK 
revin sarcini importante în coordo
narea activității tuturor organiza
țiilor componente, astfel Incit fie
care să-și poată îndeplini cit mal 
bine rolul ce-i revine în societate, 
să poată asigura o participare efec- „ 
tivă și cit mai activă a membri
lor lor la viața politică și social- 
economică a țării. Frontul Unității 
Socialiste va trebui să asigure an
trenarea la acțiunile pe care le 
întreprinde a tuturor organizații
lor din care este alcătuit, precum 
și exercitarea unui control reciproc 
între acestea, în vederea realizării 
cu torțe comune a obiectivelor 
unice care decurg din programul

(Continuare in pag. a III-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Politica activă de pace și colaborare 

a României socialiste
Sumați tovarăși.

Primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste are loc în con- 
dițiile clnd, pe plan internațional, 
se petrec importante transformări 
revoluționare, economice și socla- 
l'\ precum și mutații profunde în 
raportul mondial de forțe. întrea
ga dezvoltare contemporană con
firmă pe deplin justețea aprecieri- 
’ r Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului cu 
privire la situația internațională, 
precum și a orientărilor de bază 
a e politicii externe a României 
socialiste. în lume se afirmă tot 
mai hotărlt voința popoarelor de 
a trăi libere și suverane, potrivit 
aspirațiilor și intereselor lor, de a 
păși pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente. Se in
tensifică, de asemenea, lupta po
poarelor, a forțelor democratice, 
antiimperialiste, pentru abolirea 
vechii politici imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, de 
inegalitate, dominație și dictat, 
de amestec în treburile altor 
state. Toate acestea creează 
condiții prielnice pentru generali
zarea unor relații internaționale 
noi, bazate pe deplina egalitate în 
drepturi, pe respectul independen
ței și suveranității naționale, pe 
neamestec in treburile interne și 
avantaj reciproc, pe garantarea 
dreptului fiecărui popor de a fi 
deplin stâpîn pe destinele sale, de 
a se dezvolta corespunzător năzu
ințelor lui vitale. Desigur, exis
tența acestor condiții nu trebuie 
să conducă la concluzia că politica 
r.juă și cursul spre destindere au 
devenit ireversibile. Evenimentele 
arată că există încă puternice for
te reacționare care se opun cursu
lui nou din viața internațională. 
Tocmai de aceea este necesară în
tărirea continuă a vigilenței for
țelor antiimperialiste, a popoare
lor, intensificarea luptei generale 
pentru însănătoșirea atmosferei 
internaționale. în acest sens acțio
nează Republica Socialistă Roma
nia, dezvoltînd larg relațiile cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă. participînd activ la soluționa
rea problemelor internaționale în- 
* -un spirit dptp-oqțțația în inter#- 
sul popoarelor, al păcii, securității 
și colaborării.

Acționăm în modul cel mai con
secvent pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea dificul
tăților care mai există în relațiile 
dintre statele socialiste. pen
tru întărirea unității și coe
ziunii lor. considerând că a- 
cesta este un factor primor
dial al creșterii forței și influ
enței internaționale a socialismu
lui, al promovării cu succes a nou
lui curs spre destindere și pace in 
lume. In acest sens va milita cu 
toată energia și perseverența par
tidul nostru și în viitor 1

România promovează o politică 
activă de colaborare cu țările care 
se dezvoltă independent, pe baza 
egalității în drepturi și avantaju
lui reciproc. In cursul acestui an 

am axrut schimburi de vizite cu o 
serie de conducători de state din 
America Latină, Africa, Orientul 
Mijlociu. Aceste vizite au marcat 
un moment istoric în dezvoltarea 
relațiilor noastre politice, economi
ce și culturale cu statele respecti
ve, reprezintă un aport de seama 
la cauza luptei antiimperialiste, 
pentru o politică nouă, democra
tică în lume.

O trăsătură caracteristică con
stantă a politicii externe a Româ
niei o constituie, de asemenea, 
promovarea unor relații multiple 
cu toate țările lumii, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate, parti
ciparea activă la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
mondial de valori materiale și 
culturale.

Acțiunile externe întreprinse, 
contactele și întîlnirile internațio
nale pe care le-am inițiat sau la 
care am participat arată consec
vența și dinamismul cu care parti
dul, țara noastră acționează pen
tru normalizarea relațiilor dintre 
state, pentru instaurarea în lume 
a unor raporturi noi, pentru solu
ționarea marilor probleme care 
confruntă popoarele în spiritul pă
cii șl destinderii.

Acționind pentru normalizarea 
relațiilor internaționale, acordăm 
cea mai mare atenție situației de 
pe continentul european, dezvoltă
rii colaborării și întăririi securită
ții în această parte a lumii. în
ceperea și desfășurarea cu succes 
a lucrărilor conferinței general- 
europene demonstrează că ideea 
securității in Europa este însușită 
și înțeleasă ca o necesitate de că
tre toate popoarele și statele con
tinentului. Considerăm că trebuie 
intensificate eforturile pentru în
cheierea în cel mai scurt timp a 
fazei a doua, astfel încit să se poa
tă trece la ultima etapă a confe
rinței la nivelul cel mai înalt. Do
rim — și acționăm în acest sens 
— ca conferința să elaboreze do
cumente clare, care să statorni
cească noile principii de relații pe 
continentul nostru, sâ dea tuturor 
statelor garanția unei depline secu
rități. să pună bazele colaborării e- 
conomice. tehnico-științifice și cul
turale neîngrădite între toate po
poarele europene. Este în interesul 
tuturor popoarelor ca, în cadrul 
conferinței generabeuropene, sâ se 
adopte măsuri care să contribuie 
la întărirea încrederii, a stabilită
ții și • securității pe continent. 
Viața cere, de asemenea, să se 
realizeze constituirea unui orga
nism permanent care să asigure 
continuarea contactelor, înlesnirea 
consultărilor viitoare ale statelor 
europene asupra diferitelor pro
bleme ce se cer soluționate în 
continuare. Succesul deplin al 
conferinței europene va reprezen
ta un moment istoric în viața con
tinentului nostru, ca și în întreaga 
viață internațională, va inaugura o 
epocă nouă pe calea făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Evident, această conferință nu 
va putea soluționa toate proble
mele securității continentului eu
ropean. Va trebui să se acționeze 

în continuare, cu toată consecven
ța. pentru consolidarea rezultate
lor conferinței, să se continue e- 
forturile îndreptate spre dezvolta
rea colaborării și întărirea încre
derii între state, astfel ca securi
tatea să devină Intr-adevăr o rea
litate pe continentul nostru.

Pornind de la ideea câ destin
derea în Europa presupune colabo
rarea in toate zonele continentului, 
considerăm că dezvoltarea rela
țiilor dintre țările balcanice re
prezintă o necesitate imperioasă 
atit pentru popoarele care trăiesc 
in această regiune, cît și pentru 
cauza generală a securității euro
pene, pentru pacea internațională.

In ultima perioadă, pe continen
tul nostru s-au petrecut o serie de 
evenimente care pot influența în- 
tr-o măsură importantă evoluția 
vieții politice. Aceste evenimente 
demonstrează creșterea conștiinței 
maselor largi populare, a forțelor 
democratice, consolidarea acelor 
forțe care se pronunță pentru o 
politică de colaborare și pace, 
pentru dreptate socială, pentru noi 
relații economice, politice și so
ciale. Pornind de la aceasta, avem 
convingerea că există perspective 
bune pentru realizarea obiective
lor ce revin conferinței general- 
europene în dezvoltarea pe o cale 
nouă a colaborării în Europa.

Stimați tovarăși și prieteni,

Ținind seama de faptul că 
lupta mișcărilor de eliberare na
țională a popoarelor din Africa 
s-a intensificat, că aceste mișcări 
au fost recunoscute de Organiza
ția Națiunilor Unite ’ca singurele 
reprezentante ale popoarelor res
pective, apreciem că este necesar 
să se acționeze mai ferm pentru 
lichidarea oricărei forme de asu
prire a altor popoare, a practicilor 
colonialiste și neocolonialiste, pre
cum și a politicii de discriminare 
rasială și apartheid.

Ne exprimăm speranța că po
porul portughez, forțele democra
tice și forțele militare din aceas
tă țară vor asiguta lichidarea de
finitivă a politicii coloniale, res
pectarea dreptului popoarelor din 
Angola, Mozambic. Guineea-Bis- 

•șau de a se dezvolta independent, 
creîndu-se astfel relații noi între 
Portugalia și aceste state,- bâzâie 
pe egalitate, respect, colaborare 
reciproc avantajoasă. Aceasta răs
punde unei necesități istorice, co
respunde intereselor poporului 
portughez de a-și fundamenta ra
porturile cu celelalte națiuni pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului și avantaju
lui reciproc, intereselor popoarelor 
țărilor africane respective de a-și 
făuri o viață nouă, independentă, 
cauzei colaborării, securității și 
păcii. România, care are st rinse le
gături cu mișcările de eliberare 
națională, acordă și va acorda în 
continuare întregul său sprijin a- 
cestora, își manifestă solidaritatea 
activă cu aceste mișcări, cu cauza 
lor dreaptă. Ne exprimăm convin
gerea că momentul cuceririi de
plinei independențe a acestor po
poare, al pășirii lor pe calea dez

voltării economico-sociale libere se 
apropie, că lupta acestor popoare 
va triumfa ! (Aplauze puternice).

In lume mai sînt zone de în
cordare care pot în orice moment 
să pună în pericol pacea Interna
țională, de aceea considerăm ne
cesar să se depună în continuare 
eforturi neslăbite pentru lichida
rea tuturor focarelor de încorda
re. pentru soluționarea tuturor 
problemelor litigioase pe cale po
litică, prin tratative. Trebuie fă
cut totul pentru a nu se mai ad
mite sub nici un motiv recurgerea 
la forță sau la amenințarea cu 
torța in soluționarea diferendelor 
dintre state.

în ce privește situația din Ori
entul Mijlociu, noi pornim de la 
faptul că menținerea stării de în
cordare constituie un grav pericol 
nu numai pentru pacea din aceas
tă zonă, ci și pentru Europa, pentru 
întreaga lume. Ne pronunțăm în 
mod constant pentru soluționarea 
politică a acestui conflict, pe baza 
rezoluțiilor Consiliului de Securi
tate. Apreciem în mod pozitiv rea
lizarea dezangajării intre Egipt și 
Israel — care a dus la retragerea 
Israelului de pe o parte a terito
riilor ocupate — dar considerăm 
aceasta ca un prim pas spre stin
gerea conflictului din zonă. Ajun
gerea cît mai repede la dezanga
jarea Intre toate statele aflate in 
conflict este de natură să creeze 
condiții în vederea desfășurării cu 
succes a Conferinței de la Gene
va, la care, după părerea noastră, 
pe lingă statele interesate, pe lin
gă Uniunea Sovietică și Statele U- 
nlte, ar fi necesar și util să parti
cipe și alte țări, îndeosebi din Eu
ropa și Africa.

In vederea realizării unei păci 
drepte și trainice în Orientul Mij
lociu este necesar să se rezolve și 
problema poporului palestinean, 
respectîndu-se dreptul său la au
todeterminare, la organizarea 
vieții așa cum o dorește el, inclu
siv la crearea unui stat propriu. 
Este de înțeles că soluționarea 
trainică a conflictului in Orientul 
Mijlociu presupune retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate, a- 
sigurarea dreptului la independen
ță și suveranitate al tuturor statelor 
din această zonă. După părerea 
noastră, există condiții favorabile 
pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, pentru rea
lizarea unei păci trainice și drep
te care să asigure popoarelor res
pective posibilitatea de a-și con
centra eforturile în direcția dez
voltării economico-sociale, a ridi
cării bunăstării.

In ce privește situația din In
dochina, considerăm că este nece
sar să se depună în continuare e- 
forturi susținute în vederea în
făptuirii acordurilor de la Paris, 
asigurîndu-se o pace trainică în a- 
ceastă zonă și respectarea dreptu
lui popoarelor vietnamez, khmer 
și laoțian de a-și soluționa singure 
problemele, fără amestec din afară.

România sprijină politica prin
cipială a Republicii Populare De
mocrate Coreene consacrată pro
movării unor relații noi de inde
pendență, egalitate și respect în
tre națiuni, soluțiile politice pre
conizate și propunerile constructi
ve îndreptate spre unificarea paș
nică a țării — a Nordului și a Su
dului — într-o Coree democratică, 
puternică, care să asigure bună
starea și fericirea întregului popor 
coreean.

O problemă majoră a lumii de 
azi este lichidarea decalajului din
tre țările dezvoltate și țările în 

curs de dezvoltare, determinat de 
politica imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistâ.

Este necesar ca popoarele să ac
ționeze mai ferm pentru așezarea 
relațiilor economice pe o bază 
nouă, echitabilă, care să permită 
progresul rapid al țărilor slab dez
voltate. In această privință, o im
portanță deosebită are, după pă
rerea noastră, crearea unui raport 
echitabil intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor industria
le, respectarea dreptului popoare
lor de a-și valorifica bogățiile na
ționale în interesul progresului e- 
conomico-social propriu, al ridică
rii gradului lor de civilizație și 
bunăstare. După cum arată fapte
le, viața mondiala devine tot mal 
interdependentă, disproporțiile și 
rămînerile în urmă dintr-o zonă 
sau alta a lumii au, pină la urmă, 
repercusiuni, mai mari sau mai 
mici, asupra tuturor statelor, a- 
fectează raporturile economice în 
general. Este evident că, atit timp 
cît va dăinui împărțirea lumii în 
state dezvoltate și subdezvoltate, în 
state bogate și state sărace, o se
rie de fenomene de criză din viața 
economică internațională nu se vor 
putea soluționa in mod corespun
zător. Iată de ce lichidarea feno
menului. subdezvoltării constituie o 
necesitate obiectivă a însăși dez
voltării sociale contemporane, a 
progresului tuturor statelor lumii, 
a unei politici de pace și colabo
rare internațională. (Aplauze pu
ternice).

Toate țările sînt interesate să 
participe activ la eforturile pentru 
lichidarea subdezvoltării, a rapor
turilor economice inechitabile care 
o generează, la crearea condițiilor 
care să permită fiecărei națiuni să 
fie cu adevărat stăpînă pe bogă
țiile naționale, să le valorifice în 
interesul propriei dezvoltări econo
mico-sociale. România este hotâ- 
rîtâ să acționeze și în viitor din 
toate puterile pentru a contribui 
la crearea unei ordini noi în rela
țiile internaționale, în cadrul că
reia fiecare popor să se poată 
bucura de cuceririle progresului și' 
civilizației.

Una din problemele cruciale ale 
epocii noastre, de care depind 
dezvoltarea fiecărui popor, viața și 
viitorul însuși al omenirii, este 
problema dezarmării și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare. In 
prezent, cursa înarmărilor ab
soarbe uriașe fonduri materiale și 
energii umane in toate țările. Pen
tru înarmarea și întreținerea arma
telor se cheltuiesc în lume anual 
peste 200 miliarde dolari, ceea ce, 
după cum arată statisticile O.N.U., 
înseamnă aproape 25 de milioane 
de dolari-pa orâ, adică echivalen
tul prețului actual a 160 000— 
i70 000 tone de grîu, în timp ce, 
după cum se știe, pe largi supra
fețe ale planetei, milioane și mi
lioane de oameni sînt lipsiți de 
minimum de hrană zilnică. Iată de 
ce considerăm necesar să se inten
sifice activitatea de mobilizare a 
maselor populare pentru a deter
mina o orientare mai fermă spre 
măsuri concrete de încetare a 
cursei înarmărilor. Trebuie să fie 
evident pentru toată lumea că 
nerealizarea unor înțelegeri con
crete, netrecerea la dezarmarea 
nucleară vor determina și alte' state 
să găsească forme corespunzătoare 
de dezvoltare a armamentelor, in
clusiv a armamentelor nucleare, 
ceea ce va intensifica cursa înar
mărilor. Se impune în mod impe
rios să se treacă deci la măsuri 
concrete pentru a se ajunge la o 

dezarmare reală șl în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, să se 
treacă la reducerea trupelor, la 
desființarea bazelor străine și a 
blocurilor militare, la diminuarea 
bugetelor de înarmare, astfel îneît 
mijloacele destinate astăzi înarmă
rii să poată fi folosite in măsură 
tot mal mare in scopul dezvoltării 
economico-sociale a statelor, ridi
cării bunăstării popoarelor, elibe- 
rind totodată omenirea de primej
dia unui nou război nimicitor.

In soluționarea problemelor ma
jore ale vieții internaționale, un 
rol important au Organizația Na
țiunilor Unite, celelalte organisme 
internaționale în cadrul cărora 
statele pot acționa în comun pen
tru destindere și colaborare, pen
tru lichidarea diferendelor, in in
teresul fiecărei națiuni și al păcii 
mondiale. De asemenea, conside
răm necesar să se depună în con
tinuare eforturi pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor U- 
nite și al organismelor sale în 
viața lumii, în întărirea și apă
rarea legalității internaționale, în 
promovarea principiilor noi în re
lațiile dintre state.

Viața arată clar că succesul în 
soluționarea problemelor • care 
preocupă omenirea poate fi asi
gurat numai dacă acestea sînt a- 
bordate cu participarea activă și 
egală a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea lor. Recunoaștem, de
sigur, rolul important pe care îl 
au țările mari, răspunderea lor 
deosebită, dar practica internațio
nală demonstrează că astăzi un rol 
tot mai important în lume revine 
și țărilor mici și mijlocii, țărilor 
în curs de dezvoltare, care pășesc 
pe calea afirmării independente, 
țărilor nealiniate. Iată de ce a- 
preciem că toate statele, indife
rent de mărimea lor, de numărul 
populației sau forța economică și 
militară, au un cuvînt de spus în 
viața internațională și trebuie să 
participe activ, nemijlocit la re
zolvarea problerrielor majore ale 
lumii contemporane.

Pornind de la toate aceste con
siderente principale, vom face și 
în viitor totul pentru a ne aduce 
contribuția la eforturile generale 
pentru soluționarea problemelor 
majore ale omenirii, pentru 
triumful cauzei destinderii, păcii 
și colaborării între națiuni. Vom 
acționa in mod consecvent pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, cu celelalte țâri ale lumii, 
pentru întărirea solidarității mili
tante cu forțele progresiste, an
tiimperialiste din întreaga lume, 
î'qj vpderea proiȚiotjării ferme; în 
viața internațională a politicii noi, 
de egalitate1-și1-respect, a asigu
rării climatului necesar progresu
lui economic și social nestingherit 
al fiecărei națiuni. Vom milita 
neobosit pentru realizarea aspira
țiilor poporului nostru și ale tu
turor popoarelor de a-și făuri via
ța așa cum doresc, de a trăi li
bere, intr-o lume mai bună și mai 
dreaptă. într-o lume a păcii, în
țelegerii și prieteniei.

In acest spirit. Frontul Unității 
Socialiste militează și va trebui sâ 
militeze și mai consecvent pentru 
înfăptuirea politicii de pace și co
laborare a României. In acest 
scop. Frontul Unității Socialiste a 
stabilit contacte și dezvoltă relații 
cu un număr tot mai important de 
organisme politice similare, cu 
mișcări de eliberare națională, cu 
organizații democratice, cu partide 

și organizații politice de pe toate 
continentele. Frontul Unității. So
cialiste a participat activ la intil- 
niil, congrese, conferințe interna
ționale, în cadrul cărora și-a adus 
contribuția la cauza înțelegerii, 
colaborării,' destinderii și păcii, or
ganizând la rîndul său o seric de 
acțiuni internaționale consacrate 
apropierii și cooperării între na
țiuni. Fură îndoială că și in viitor, 
Frontul Unității Socialiste va ac
ționa în spiritul politicii partidului 
și statului nostru, al năzuințelor 
poporului român de colaborare cu 
toate statele lumii, de prietenie 
cu toate popoarele.

Stimați tovarăși,
Bilanțul măreț pe care poporul 

nostru îl face în acest an — anul 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei — realizările istori
ce dobîndite în toate domeniile, la 
care o importantă contribuție au 
adus toate organizațiile Frontului 
Unității Socialiste, stau chezășie că 
națiunea noastră va cunoaște noi 
și noi progrese pe tărîmul înflo
ririi multilaterale, al ridicării gra
dului de civilizație și bunăstare al 
întregului popor.

Avem toate condițiile pentru ca 
în anii următori să ridicăm patria 
noastră pe noi culmi de civiliza
ție și progres, să dăm un avînt șl 
mai puternic activității generale de 
înfăptuire a marilor obiective, de 
ridicare economico-socială a țării, 
de înflorire multilaterală a na
țiunii noastre socialiste. Congresul 
al XI-lea al partidului care va 
avea loc în acest an — în care fa
cem bilanțul a 30 de ani de muncă 
și viață liberă — va pune în fața 
noastră un măreț program de ac
tivitate pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
trecerea la construirea societății 
comuniste.

Doresc să-ml exprim deplina 
convingere că eroicul nostru popor, 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul popor — 
bărbați și femei, tineri și vârstnici, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — vor acționa în 
strînsă unitate pentru înfăptuirea 
cu deplin succes a acestui program 
minunat, pentru a asigura progre
sul și prosperitatea patriei, făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a societății comunis
te în România.

De Ia această înaltă tribună 
adresez tuturor oamenilor muncii, 
întregului nostru popor urări de 
noi și noi succese.

Să facem totul pentru a asigura 
mersul tot mai ferm înainte pen
tru a crea o viață tot mai demnă, 
liberă și fericită ! ț

Trăiască și înflorească continuu' 
Republica Socialistă România ! 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Viață tot mal îmbelșugată po
porului nostru ! (Aplauze puterni
ce, prelungite, urale).

Să se consolideze necontenit 
unitatea întregului noStru popor 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în cadrul Frontului 
Unității Socialiste ! (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale).

Trăiască pacea și colaborarea 
internațională! (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

(Aplauze puternice, prelungite; 
asistența, în picioare, ovaționează 
îndelung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.“ I).

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
național al Frontului Unității So
cialisto. joi după-amiază au mcepu: 
la București lucrările primului 
Congres al Frontului Unității So
cialiste.

Acest eveniment de importanță 
și semnificație majoră in viața so- 
cial-politică a țării, a întregului 
popor, a fost precedat de conferin
țele comunale, orășenești, munici
pale și județene ale Frontului U- 
mtății Socialiste care au dezbătut, 
intr-un spirit de inaltâ exigență și 
responsabilitate, modul cum au 
fost înfăptuite sarcinile ce revin 
consiliilor F.U.S. și organizațiilor 
componente pentru realizarea pro
gramului partidului de dezvoltare 
economică și social-culturală a pa
triei, de perfecționare a organizării 
și conducerii muncii in toate do
meniile. de lărgire a democrației 
socialiste. în acest cadru au fost 
stabilite, totodată, măsuri in vede
rea ridicării activității F.U.S. pe 
un plan calitativ superior, cores
punzător cerințelor etapei actuale 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

...In sala Palatului Republicii 
domnește o atmosferă sărbătoreas
că. de puternic entuziasm. Pe fun
dalul scenei se află portretul to
varășului Nicolae Ceausescu. înca
drat de steaguri roșii și tricolore. 
$i de inscripția : ..Congresul Fron
tului Unității Socialiste-1.

La lucrări participă delegați 
a’esi in cadrul conferințelor jude
țene ale Frontului Unității Socia
liste. reorezentind toa'.e categoriile 
sociale, oameni ai muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. precum șl delegați desem
nați de organele centrale ale or
ganizațiilor componente «le F.U.S. 
Practic, ei reprezintă pe toți cetă
țenii României socialiste. Slnt pre- 
zenți, de asemenea, numeroși invi
tați.

Ora 16. La sosirea in sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
sint primiți cu vii și îndelungi a- 
Dlauze. cu urale. manifestare în
suflețită in care și-au găsit o nouă 
si vibrantă expresie simțămintele 
de drasoste. stimă si prețuire fată 
de secretarul general al partidului 
si președinte al Republicii Socia
liste România, care conduce cu în
țelepciune de<tinele națiunii noas
tre. Se scandează cu înflăcărare : 

„Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu 
— P.C.R.".

De5chizind lucrările congresului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Doresc sâ încep prin a adresa. în 
numele conducerii de partid și de 
stat, precum si al meu, un salut 
călduros tuturor participanților la 
primul Congres al Frontului Unită
ții Socialiste, membrilor organiza
țiilor componente ale Frontului U- 
nitâții Socialiste, întregului nostru 
popor, care, de fapt, constituie 
frontul unitar al societății noastre 
ce asigură triumful socialismului 
in România. (Aplauze).

Declar deschis primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste și a- 
dresez cele mai bune urări de suc
ces lucrărilor sale. (Aplauze).

Delegații au ales în unanimitate 
prezidiul congresului, din care fac 
parte tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Elena Ceaușescu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgânescu. Janos Fa- 
zckas. Manea Mânescu, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Chlvu Stoica, 
Cornel Burtica, Miron Constanti- 
ncscu. Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Iosif Uglar, Ștefan Andrei. 
Nicolae Agachi, vicepreședinte al 
Consiliului național al F.U.S., 
Dumitru Bejan, președinte al 
CENTROCOOP. Radu Beligan. di
rector al Teatrului național din 
București, Gheorghe Blaj, președin
tele Consiliului județean Maramu
reș a! F.U.S.. Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, Mihai Burcă, președintele 
Consiliului National al Societății de 
Cruce Roșie. Emil Bobu. membru 
al Consiliului național al F.U.S., 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, profe
sor universitar, Boris Cazacu, pre
ședintele Societății de științe filo
logice. Maria Circlumaru, țărancă 
cooperatoare, C.A.P. Cuza Vodă, 
județul Brăila. Peiruța Constanti- 
nescu, președinte al C.A.P. Fier
binți, județul Ilfov, Ion Brăduț Co- 
vallu, președintele Uniunii artiști
lor plastici. Adalbert Crișan. pre
ședintele Consiliului județean Bi s- 
trița-Năsăud al F.U.S., Georgeta 
Cristoloveanu, directorul Combina
tului de mătase din București, 
Nicolae Croitoru, secretar al C.C. 
al U.T.C.. Alexandru Czegc. pre
ședintele C.A.P. Salonta, județul 
Bihor. Mihai Drăgânescu, vicepre
ședinte al Consiliului national al 

F.U.S., Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului național al 
F.U.S . Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii compozitorilor. E- 
duard Eiscnburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, Nicolae Furtu
nă, directorul schelei petroliere 
Băicoi, județul Prahova, Nicolae 
Gaidagiu, președintele C.A.P. To- 
palu, județul Constanța. Nicolae 
Gartner, operator chimist la în
treprinderea Dermatina din Timi
șoara, Nicolae Gulnă, președinte
le Comitetului foștilor luptători an
tifasciști, Veceslav Harnaj, pre
ședintele Asociației crescătorilor de 
albine, Nestor Ignat, președin

Prima zi a lucrărilor
tele Uniunii ziariștilor, Tudor 
lonescu, președintele Comitetu
lui națioixal pentru apărarea 

.păcii. Milan Iovanovicl, președin
tele Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate sirbă din ludețul 
Timiș. Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului național al 
F.U.S., Albert Klein, episcop al 
Episcopiei evanghelice C. A. Sibiu, 
loan Lazăr, lăcătuș la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov, Cezar 
Lâzărescu, președintele Uniuqii 
arhitecților. Maria Lefter, inginer 
la întreprinderea de mase plastice 
din București, Aurelia Leucean, 
muncitoare la Întreprinderea tex
tilă din Arad. Justinian Marina, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne. Cornellu Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului național a) 
F.U.S., Ecaterina Meltzer, munci
toare la întreprinderea ..Steaua 
roșie" din Sibiu, Aldea Mllitaru, 
președintele U.N.C.A.P.. Justin 
Molsescu, mitropolitul Moldovei și 
Sucevei. Ghcorghita Muntianu, 
muncitoare la Combinatul de fibre 
sintetice din Săvinesti. ludețul 
Neamț. Ferdinand Nagy, președin
tele Consiliului iudetean Covasna 
al F.U.S.. Miron Nlcolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România. Emillan Nucescu, 
președintele Asociației juriștilor. 
Laszlo Papp, episcopul Episcopiei 
reformate din Oradea, Istvan Peterfi, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia

ră. Ion Popescu-Gopo, președin
tele Asociației cineaștilor, Va- 
silc Potop, președintele Consi
liului județean Iași al F.U.S., Vir- 
giliu Radulian. președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor. Remus Răduleț, academi
cian, președintele Comisiei centrale 
pentru răspindirea cunoștințelor 
științifice, Oliviu Rusu, președinte
le Consiliului național al ingineri
lor și tehnicienilor. Alexandru Sen- 
covlci, președintele Comisiei pentru 
industrie, construcții și transporturi 
a M.A.N., Elena Sereda, actrită, 
Teatrul național București. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii scrii
torilor, general de armată Ia- 
cob Teclu, președintele Comi

tetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist, E- 
leonora Toma, brigadier la C.A.P. 
Dormărunt, județul Ialomița, Ion 
Turcu, vicepreședinte al Consiliu
lui național al F.U.S., Costache Tro- 
tuș. directorul Combinatului side
rurgic Hunedoara, loan Ursu, preșe
dintele Consiliului național pentru 
știință și tehnologie, Gheza Vida, 
sculptor. Marin Voiculescu. preșe
dintele Uniunii societăților de știin
țe medicale. Iosif Weininger, lăcă
tuș la întreprinderea de construcții 
de mașini din Reșița, județul Ca- 
raș-Severin, Ilarion Zahariciuc, pre
ședintele Consilului oamenilor mun
cii de naționalitate ucraineană din 
județul Suceava. Vasile Zaiaț, mi
ner la exploatarea minieră Borșa, 
județul Maramureș,

In continuare. lucrările ședinței 
au fost conduse de tovarășul Ștefan 
Voitec.

Au fost alese celelalte organe ale 
congresului : Comisia de validare 
și Secretariatul congresului.

Din Comisia de validare tac parte 
tovarășii : Ion Catrlnescu, Teodor 
Coman, Victor Constantinescu, Zo- 
rica Ghețe, Erich Hellerman, Ste- 
iian lonescu, Mihai Jelip, Ștefana 
Măndița, Jenică Nedclcuță, Ilona 
Pethd, Marin Preda, Laurențiu Pro- 
feta. Teodor Prunea, Lcnuța Șer- 
ban, Vasile Vieru.

Secretariatul congresului este 
format din tovarășii : Ion Circei, 
Ion Coman, Petre Dănlcă, Alexan
dru lonescu. Alexandru Kopandl, 
Constantin Matei, Nicolae Matei, 
Paul Nagy, Gheorghe Paloș, Gheor
ghe Popa, Richard Winter.

Apoi a fost adoptată in unanimi
tate ordinea de zi a congresului :

1. ROLUL ȘI SARCINILE FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE IN 
ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI 
DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE. A POLITICII EXTER
NE A ROMÂNIEI DE COLABORA
RE ȘI PACE ;

2. PROIECTUL STATUTULUI 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE ;

3. ALEGEREA CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE.

In continuarea lucrărilor a fost 
aleasă Comisia de redactare a pro
iectului de rezoluție a congresului, 
alcătuită din tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, președinte al comisiei, 
Elena Ceaușescu, Manea Mănescu, 
Fllița Barbu, Dumitru Bejan, Sofia 
Bcrindei, Cornel Burtică, Ion Bră
duț Covaliu, Mihai Dalea, Florian 
Dănălache, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dinei, Miu Dobrescu, Tamara 
Dobrin. Ion Dumitrescu, Eduard 
Eisenburger, Mihai Gere, Nestor 
Ignat, Ion Lipp, Cornellu Mănescu, 
Ștefan Mocuța, Elisabeta Moszo- 
ryak, Octavian Paler, Constantin 
Petre, Istvan Peterfi, Despina Po
pescu, Dumitru Popescu, Magda 
Porkolab, Remus Răduleț, Oliviu 
Rusu, Zaharia Stancu, Ion Sfănes- 
cu, Gheorghe Stoica, Vasile Vaida, 
Iuliana Vlăsceanu.

De asemenea, a fost aleasă co
misia care urmează să prezinte 
congresului propuneri de membri 
in Consiliul național al Frontului 
Unității Socialiste. Din comisie fac 
parte tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
președinte al comisiei, Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Pană. Ion Ioniță, 

Jivca Adamovici, Ilie Alexe, An
drei Antalfy, Ștefan Bălan, Kal
man Barabaș, Anton Breitenhofer, 
Ion Bucșa, Mlhal Burcă, Boris Ca
zacu, Ion Cazacu, Nlcu Ceaușescu, 
Aneta Ciobanu, Nicolae Cioroiu, 
Dina Cocea, Petre Constantin, Ni
colae Croitoru, Dumitru Dămă- 
ceanu. Adrian Dimitriu, Marin 
Dragnca, Mihai Drâgănescu, Ludo
vic Fazekas, Octavian Fodor, F.1- 
Wen Gerhardt, Gheorghe Goina, 
Maria Groza, Grlgore Guțu, Carol 
Gollner, Nicolae Hudițeanu, Caius 
Iacob, Eugen Jebeleanu, Constantin 
Jugurică, Ovidiu Maltec, Aldea Mi- 
litaru. Eugen Mirza, Mircea Mure- 
șan, Miron Nlcolcscu, Irlna Oanea, 
Lidla Orădean, Viorica Paraschi- 
vescu, Gheorghe Petrescu, Ștefania 
Piesciuk, Iulian Ploștinaru, Ema- 
noil Popescu, Elena Prodaniuc, Vir- 
giliu Radulian, Sanda Rangheț, Vic
tor Răduț, Alexandru Râduț, Gheor
ghe Roșu, Dușan Sablicl, Toma 
Spiridon, Dezideriu Szilagyi, Gheor
ghe Tănase, Virgil Teodorescu, 
Zeno Vancear

Delegații au aprobat ca VIITO
RUL CONSILIU NAȚIONAL AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE SA FIE FORMAT DIN 475 
DE MEMBRI.

In legătură cu desfășurarea lu
crărilor, congresul a hotărît ca 
acestea să aibă loc in ședințe ple
nare și in cadru] a cinci comisii 
pentru a crea posibilitatea unui 
număr cit mai mare de delegați 
să poată lua cuvîntul și să-și adu
că astfel contribuția efectivă la 
dezbaterea și aprofundarea proble
melor înscrise pe ordinea de zi. La 

’ lucrările comisiilor vor putea par
ticipa, alături de delegați, și invi
tații la congres.

Delegații au aprobat constituirea 
următoarelor comisii ale congresu
lui : Comisia pentru dezbaterea 
sarcinilor ce revin Frontului Uni
tății Socialiste in realizarea planu
lui In industrie ; Comisia pentru 
dezbaterea sarcinilor ce revin
Frontului Unității Socialiste in e- 
ducarea socialistă a maselor; Co
misia pentru dezbaterea sarcinilor 
ce revin Frontului Unității Socia
liste in realizarea prbgramulul de 
dezvoltare a agriculturii ț Comisia 
pentru dezbaterea sarcinilor ce re
vin Frontului Unității Socialiste 

- în dezvoltarea comerțului, a servi
ciilor către populație, îmbunătăți
rea controlului obșteșc, în vederea 
realizării programului de ridicare 

continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc ; Comisia pentru 
dezbaterea sarcinilor ce revin 
Frontului Unității Socialiste in pro
movarea politicii externe a parti
dului și statului.

In aplauzele șl ova
țiile celor prezenți, a 
luat cuvînlul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a prezentat expunerea 
privind rolul și sarcinile 
Frontului Unității Socia
liste în înfăptuirea pro
gramului de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate, a politi
cii externe a României de 
colaborare șl pace.

Expunerea prezentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, document 
programatic de excepțională în
semnătate, a fost urmărită cu deo
sebită atenție și viu interes, sub
liniată in repetate rînduri cu în
delungi aplauze și aclamații.

în numele congresului, tovarășul 
Ștefan Voitec a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde mulțumiri pentru strălucita, 
larg cuprinzătoarea sa expunere, 
călăuză sigură și însuflețitoare 
în activitatea Frontului Unității 
Socialiste, in munca întregului 
nostru popor, sub conducerea Par
tidului Comunist Român. pentru 
înfăptuirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a politicii externe a 
României de colaborare și pace.

Sub înalta cupolă au răsunat, 
minute în șir, glasurile miilor de 
participant care au aclamat cu 
Înflăcărare pentru Partidul Comu
nist Român și secretarul său gene
ral, pentru patria noastră socia
listă.

\ *
Lucrările au continuat apoî în 

cele cinci comisii ale congresului, 
urmînd ca ele să' fie reluate in 
plen vineri dimineața.

Ședința de deschidere a congre
sului a fost transmisă de posturile 
noastre de radio și televiziune.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pac. a ll-a)

^respond? ’nterese- 
întregii noastre so- 

(Aplauze putcr-

Sttmați tovarăși.

Vorbind despre realizarea uni- 
tâ'.ii depline a întregului nostru 
popor in jurul politicii partidului, 
consider necesar să definim, și în 
acest cadru, locul religiei, al culte
lor, în societatea noastră socialistă.

Noi pornim constant de la nece- 
sitatea respectării conștiinței, deci 
st a credinței religioase a tuturor 
e-’iSterilor tării. Desigur, fiind co
muniști, promovăm concepția ma
terialist-dialectică și istorică des
pre viață și lume și acționăm in 
toate împrejurările pe baza acestei 
concepții științifice. In același 
■:mp, am respectat și respectăm 
concepțiile altora, inclusiv credin
țele religioase și dreptul de a fi 
practicate. De altfel, după cum se 
știe. în spiritul acestui principiu, 
in Constituția țării există preve
deri clare ce asigură desfășurarea 
normală a activității cultelor, prac- 
ticarea religiei. în conformitate cu 
aceste prevederi. în'România iși 
desfășoară activitatea 14 culte re-

Creșterea rolului statului socialist 
în edificarea noii orinduiri

Stimați tovarăși.

După cum am mal menționat, 
Partidul Comunist Român repre
zintă forța politică conducătoare a 
întregii noastre societăți. Acest 
rol, recunoscut astăzi de tot po
porul. partidul nostru l-a ciștigat 
in lupte grele, prin jertfe, printr-o 
politică consecventă de apărare a 
intereselor vitale ale maselor 
populare, de asigurare a indepen
denței și suveranității țârii, prin 
ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a celor ce 
muncesc, printr-o politică de co
laborare și pace cu țările socialis
te. cu toate popoarele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Evident, în dezvoltarea viitoare 
a societății noastre socialiste, în 
cadrul frontului larg al unității 
socialiste. Partidul Comunist Ro
mân va continua să reprezinte 
forța conducătoare a națiunii 
.noastre, asigurînd elaborarea poli
ticii și conducerea întregii activi
tăți de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și a 
comunismului în România.

Totodată. în activitatea de edifi
care a socialismului, un rol im
portant joacă statul oamenilor 
muncii, care asigură cadrul orga
nizatoric corespunzător pentru 
buna funcționare, in mod unitar, a 
tuturor sectoarelor de activitate, 
pentru aplicarea fermă și consec
ventă a politicii Partidului Co
munist Român, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare și asigu
rarea mersului ferm înainte pe 
calea socialismului a poporului 
nostru. Pornim de la faptul că 
statul are de jucat un rol impor
tant atît în etapa făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. cit și în perioada trecerii la 
edificarea societății comuniste. De 
aceea, vom acționa continuu pen
tru perfecționarea statului, ca in
strument principal al exercitării 
puterii oamenilor muncii, pentru 
participarea întregului popor la 

Aspect Om solă, in timpul expunerii tovarășului Nicoloo Ceaușescu

l'gioase al căror statut este recii 
noscut de stat Pe această bază, 
cultele iși au locul lor bine definit 
în stat. Desigur, ele trebuie să se 
încadreze în normele fundamentale 
a’e statului și societății noastre so- 
c Miște. să participe activ la înfăp
tuirea obiectivelor de dezvoltare 
economică și_ socială a țării. Dacă 
credința este" o problemă de con
știință personală a fiecărui cetă
țean. iar statutul cultelor este re
cunoscut de stat în conformitate cu 
Constituția țării, asigurînd practi
carea de către cetățeni a uneia sau 
alteia dintre credințe, în același 
timp trebuie sâ spunem deschis că 
toți cetățenii, indiferent de con
cepția lor filozofică sau de cre
dința lor religioasă, trebuie să res
pecte cu sfințenie legile țării. (Vii 
aplauze).

Aceste obligații, se înțelege, tre
buie îndeplinite și de către culte 
care. în activitatea lor. sint che
mate sâ respecte Constituția. legi
le țării, orinduirea socialistă din 
România. Pornind de la aceste 
principii, precum și de la relațiile 
sociale existente în țara noastră, 
am considerat că și cultele, repre
zentanții lor pot, și este bine, să 
participe la activitatea Frontului 
Unității. Socialiste. De altfel, tre
buie sa menționez că, prin aceas

făurirea conștientă a propriului 
său destin.

Fără îndoială că în raport cu 
dezvoltarea torțelor de producție 
și a relațiilor de producție, în ra
port de situația- internațională, 
într-o etapă sau alta se va pune 
un accent mai mare sau mai mic 
pe anumite laturi ale activității 
statului. Indiferent de împrejurări 
însă, devine tot mal important ro
lul său organizatoric, de planifi
care și conducere a construcției so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a făuririi societății co
muniste.

La baza organizării și activității 
statului stă Constituția țării — 
carta fundamentală ce definește 
structura organizatorică a statului, 
drepturile și îndatoririle tuturor 
cetățenilor. Punem în mod con
stant la baza întregii activități a 
statului nostru principiul centra
lismului democratic, care asigură 
planificarea și conducerea imitară 
a vieții economice și sociale și. în. 
același timp, exercitarea în bune 
condiții a atribuțiilor ce revin 
județelor, orașelor și comunelor, 
tuturor unităților teritoriale admi
nistrative. consiliilor populare. 
Trebuie să acționăm permanent 
pentru îmbinarea armonioasă a 
acestor două laturi ale centralis
mului democratic, menite să asi
gure buna funcționare a statului, 
dezvoltarea continuă a inițiativei 
organelor locale, participarea mase
lor largi populare la conducerea 
societății.

Ținind seama de condițiile 
internaționale, este necesar să a- 
cordăm toată atenția întăririi con
tinue a capacității de apărare a 
țării, ridicării nivelului de pregă
tire militară și politică a armatei, 
instruirii sale pentru a-și putea în
deplini în orice condiții îndato
ririle ce-i revin în apărarea cuceri
rilor revoluționare, a independen
ței și suveranității țării. In confor
mitate cu tratatele noastre de a- 
lianță, trebuie să intârim relațiile 

ta. nu facem altceva decît să con
sfințim o realitate care se mani
festă de mult timp tot mai puter
nic în societatea noastră socialis
tă. Ne situăm consecvent pc pozi
ția că nu trebuie făcută față de ce
tățenii țării nici o deosebire de 
naționalitate, limbă, rasă sau con
cepție religioasă, că toți, fără nici 
o diferență, trebuie să se bucure 
de drepturi și îndatoriri egale.

O realitate a vieții noastre so
ciale este că toți cetățenii, fără 
nici o deosebire, acționează în 
strînsă unitate, pentru înfăptuirea 
programului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. pentru întărirea suveranității 
și independenței țării, pentru bu
năstarea și fericirea întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în spiritul acestor principii. 
Frontul Unității Socialiste creează 
un cadru organizatoric tot mai 
larg, mai corespunzător pentru 
unirea forțelor întregului popor, 
fără deosebiri de vreun fel sau 
altul, pentru participarea activă 
a tuturor cetățenilor la întreaga 
viață economică și socială, la con
ducerea tuturor dpVneniilor de ac
tivitate, la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
țării.

de colaborare cu armatele țărilor 
socialiste. în același timp, este ne
cesar să acordăm toată atenția în
făptuirii prevederilor legii cu pri
vire la pregătirea tuturor cetățeni
lor pentru apărarea țării. Salvgar
darea cuceririlor revoluționare, a 
independenței naționale este o da
torie sacră a fiecărui cetățean, a 
întregului popor. Nu ne îndoim că 
fiecare va ști să-și facă, dacă va fi 
nevoie, în orice împrejurări, dato
ria față de patrie, față de orindui
rea socialistă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

De asemenea, este necesar să în
tărim continuu activitatea organe
lor Ministerului de Interne în 
apărarea cuceririlor revoluționare, 
a proprietății obștești, a bunurilor 
particulare, în respectarea ordinii 
și disciplinei. în aplicarea princi
piilor socialiste in toate domeniile 
vieții sociale. Organele de secu
ritate trebuie să-și îndeplinească, 
in cbnfobmitate cu legile țării. în
datoririle de apărare a cuceririlor 
revoluționare, a secretului de stat, 
de asigurare a muncii pașnice a 
poporului nostru.

Organele de justiție și procu
ratură au datoria să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru res-1 
pectarea neabătută a legalității so
cialiste, pentru pedepsirea tuturor 
acelora care încalcă normele de 
conviețuire socialistă, care aduc 
prejudicii intereselor țării, con
strucției socialiste în România. In 
întreaga lor activitate, toate aceste 
organe trebuie să se călăuzească 
neabătut după Constituția și le
gile țării, veghind ca nimeni să nu 
poată suferi pe nedrept și totodată 
nimeni să nu fie șcutit de pedeap
sa pe care o merită pentru preju
diciile aduse intereselor întregului 
popor. Trebuie să dezvoltăm mai 
larg dezbaterea problemelor lega
lității socialiste in fața oamenilor 
muncii, deoarece apărarea proprie
tății obștești, a cuceririlor revolu
ționare constituie o cauză a între
gului popor. De aceea, .trebuie să

In Imagine, Prezidiul congresului

creăm condițiile necesare ca oame
nii muncii să participe activ la 
măsurile care se adoptă în această 
direcție.

Succesele obținute în dezvolta
rea forțelor și relațiilor de produc
ție au necesitat și necesită în con
tinuare măsuri de perfecționare a 
organizării activității economice și 
sociale, d& lichidare hotărită a 
unor forme perimate, a birocratis-

Rolul froptului Unității Socialiste 
în unirea eforturilor națiunii noastre 
în vederea înfăptuirii politicii interne 

și externe a partidului și statului

Dragi tovarăși,

La baza activității Frontului U- 
nității Socialiste se află Progra
mul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ridicare 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual al întregului po
por. Frontul Unității Socialiste, in 
cadrul căruia sint reunite toate 
organizațiile, toate forțele sociale 
ale națiunii noastre, trebuie să a- 
sigure unirea eforturilor generale 
în vederea înfăptuirii neabătute a 
politicii interne și externe elabora
te de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale partidu
lui.

In acest an va avea loc Congre
sul al XI-lea, care va elabora atit 
programul de perspectivă al parti
dului, cit și noul plan cincinal și 
prognozele de dezvoltare economi- 
că-socială a țării pînă în 1990. In 
conformitate cu prevederile pro
iectului noului cincinal, care ur
mează să fie definitivat în curind, 
în perioada anilor 1976—1980 pro
dusul social va crește intr-un ritm 
anual de 8,7 la sută, iar venitul 
național într-un ritm anual de 
circa 10 la sută. Se prevede, de 
asemenea^ o repartiție a venitului 
național între fondul de consum și 
fondul de dezvoltare în așa fel in
cit să asigurăm continuarea în 
ritm intens a industrializării, a 
dezvoltării agriculturii, științei, 
culturii — factori de bază de care 
depind făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, realiza
rea unui nivel de trai lot mai ri
dicat. In acest sens se șre în ve
dere ca din venitul național cir
ca 66—70 la sută să fie alocat 
pentru fondul de consum și circa 
30—34 la sută pentru fondul de 
dezvoltare.

In următorul cincinal, producția 
industrială urmează sâ crească in
tr-un ritm anual de peste 10 la 
sută, iar producția globală agrico
lă într-un ritm anual de circa 6 
ia sută. Pe această bază urmează 
să asigurăm în cincinalul viitor 
realizarea unor investiții peritru 
dezvoltarea economiei de circa 
950—960 de miliarde lei. Se va 
amplifica, în mod corespunzător, 
întreaga activitate industrială și 
agricolă, se vor dezvolta construc
ția de locuințe, precum și celelal
te activități sociale. Este semnifi
cativ faptul că in 1980 se va ajunge 
ca in sectoarele industriale și cele
lalte activități retribuite de stat 

mulul, de promovare continuă a 
noului în toate sectoarele activi
tății economico-sociale, de creare 
a cadrului cel mai corespunzător 
pentru participarea activă a ma
selor populare la conducerea tu
turor domeniilor de activitate ale 
societății.

Dezvoltarea democrației socia
liste constituie o parte integrantă 
a făuririi societății socialiste mul

să lucreze 7 600 000 de oameni ai 
muncii, erescind astfel, în perioa
da respectivă, cu 1 000 000— 
1 200 000 numărul celor care vor 
lucra în aceste domenii de activi
tate. Există, de asemenea, preve
deri corespunzătoare in direcția 
sporirii productivității muncii și 
reducerii cheltuielilor materiale. 
Toate acestea vor asigura crește
rea în continuare a venitului na
țional.

Desfacerea de mărfuri cu amă
nuntul urmează sa ajungă în anul 
1980 la 214 miliarde lei, crescînd 
într-un ritm anual de 8,5 la sută. 
De asemenea, veniturile reale pe 
locuitor vor crește anual cu 5.4 
la sută, iar retribuția medie nomi
nală cu 5,2 la sută, ajungîndu-se 
în 1980 la o retribuție medie lu
nară de 2 400 lei. Veniturile reale 
ale țărănimii vor crește anual cu 
3,7—4,6 la sută. Avem în vedere 
să se realizeze în viitorul cincinal 
construcția a circa 815 mii apar
tamente fizice, într-o structură 
îmbunătățită, mărindu-se ponde
rea apartamentelor cu 3 și cu 4 
camere.

In mod corespunzător se vor 
dezvolta celelalte sectoare de ac
tivitate — învățămîntul, ocrotirea 
sănătății, știința și cultura.

Am redat cîteva din prevederi
le proiectului de dezvoltare a țării 
în următorul cincinal pentru a 
avea o imagine a sarcinilor ce stau 
în fațe^ Frontului Unității Socia
liste. In vederea definitivării lor, 
în următoarele luni, frontul va 
trebui să asigure dezbaterea largă 
cu masele populare, cu întregul 
popor, a prevederilor noului plan 
cincinal, a prognozelor de per
spectivă, a programului partidului, 
în lunile care urmează, pînă la 
Congresul al XI-lea al partidului, 
va trebui asigurată, pe calea a- 
cestor dezbateri, elaborarea cît 
mai corespunzătoare a sarcinilor 
de dezvoltare viitoare a țării, de 
ridicare a României pe noi culmi 
de civilizație și progres, de creș
tere a bunăstării și fericirii între
gului nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

Frontul Unității Socialiste va 
trebui să treacă de pe acum la 
pregătirea alegerilor pentru Ma
rea Adunare Națională și consilii
le populare, ce urmează să aibă 
loc în primăvara anului 1975. Pen
tru prima dată, la alegerile în 
Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare se vor putea 
depune mai multe candidaturi 

tilateral dezvoltate. De aceea, 
Frontul Unității Socialiste trebyie 
să asigure participarea largă a 
maselor populare, a poporului Ia 
conducerea activității statului, la 
dezbaterea tuturor problemelor 
privind politica internă și externă 
a țării, de făurire conștientă, de 
către poporul însuși, a destinului 
său. a voitorului său comunist. 
(Vii aplauze).

pentru un loc de deputat. A- 
ceasta constituie o nouă ex
presie a dezvoltării democrației 
noastre socialiste și, totodată, a 
creșterii răspunderii cetățenilor, 
precum și a deputaților în fața ce
tățenilor care îi aleg. Frontul Uni
tății Socialiste trebuie să se pre
ocupe temeinic de desemnarea 
candidaților pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile popu
lare din rîndul celor mai buni ac
tiviști, din toate domeniile de acti
vitate, care prin munca lor au de
monstrat că pun mai presus de 
orice interesele generale ale socie
tății, că sint gata să facă totul 
pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului, pentru ri
dicarea bunăstării și fericirii oame
nilor muncii. Frontul Unității 
Socialiste va trebui să se ocupe 
mai mult de felul în care depu
tății își desfășoară activitatea, Iși 
îndeplinesc îndatoririle față de 
cetățeni, acționează pentru înfăp
tuirea politicii generale a partidu
lui și statului. De asemenea, Fron
tul Unității Socialiste, Consiliul 
național, consiliile județene vor 
trebui să asigure o bună coordo
nare a eforturilor tuturor organi
zațiilor componente, în vederea 
înfăptuirii unitare, în cele mai 
bune condiții, a sarcinilor trasate 
de partid în diferite domenii de 
activitate. Este necesar să se acor
de mai multă atenție participării 
la viața politică a tuturor cetățe
nilor, dezbaterii temeinice și orga
nizate a tuturor problemelor poli
ticii interne și externe de către oa
menii muncii. O atenție deosebită 
va trebui să se acorde atragerii ță
rănimii în organizațiile sătești ale 
Frontului Unității Socialiste, pre
cum și participării cetățenilor din 
cartiere la viața economico-socia- 
lă. Frontului Unității Socialiste îi 
revin sarcini importante în organi
zarea controlului obștesc — formă 
democratică de participare a ma
selor la perfecționarea întregii acti
vități sociale, de creștere a spiritu
lui de răspundere în soluționarea 
problemelor ce privesc masele 
populare, de îmbunătățire a con
dițiilor de muncă și de viață ale 
întregului popor. îndatoriri de 
seamă revin Frontului Unității 
Socialiste în organizarea activității 
educative, de formare a omului 
nou, constructor al socialismului, 
în afirmarea puternică în întreaga 
viață socială a principiilor eticii și 
echității socialiste. Este necesar 
să folosim cu rezultate mai bune 

mijloacele de care dispune societa
tea noastră — presa, radioul, te
leviziunea, arta — pentru ridicarea 
nivelului de cultură și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii. întreaga activitate cultu- 
ral-educativă trebuie să se desfă
șoare într-o direcție unitară, în 
slujba ridicării nivelului de cu
noștințe și a lărgirii orizontului 
de înțelegere al maselor largi 
populare. Creatorii de literatură și 
artă au datoria să făurească tot 
mai mult opere militante, care să 
contribuie la formarea concepției 
materiâlîst-dialectice despre lume 
și viață a maselor, îndeosebi a ti
neretului^ sa mobilizeze energia și 
elanul creator al oamenilor muncii 
în edificarea socialismului, să dez
bată problemele eticii noi, să con
tribuie la elevarea spirituală a ce
lor ce muncesc. Este necesar să 
fie intensificată, de asemenea, ac
tivitatea de răspîndire a cunoștin
țelor științifice moderne în rîndul 
maselor, pentru înțelegerea de că
tre acestea a legilor naturii și so
cietății, pentru interpretarea justă 
a fenomenelor înconjurătoare, a 
dezvoltării sociale contemporane. 
Un obiectiv important al activită
ții educative generale trebuie să-1 
constituie întărirea familiei, edu
carea copiilor, creșterea corespun
zătoare, an de an, a numărului 
populației țării noastre. Trebuie 
înțeles că problema natalității, a 
forței și vigorii poporului nostru 
este o problemă de importanță na
țională vitală, de care depind în
suși viitorul națiunii noastre, 
prosperitatea și măreția României 
socialiste. (Vii aplauze). întreaga 
activitate politică, educativă, cul- 
tural-artistică trebuie să fie domi
nată de un puternic suflu revo
luționar, să fie îndreptată în di
recția combaterii concepțiilor și 
mentalităților învechite, anacroni
ce, să cultive spiritul nou, socia
list în gîndirea și comportarea oa
menilor. în relațiile sociale, în în
treaga viață a societății noastre.

Trebuie să punem permanent în 
centrul activității Frontului Uni
tății Socialiste omul cu preocu
pările lui, bunăstarea și fericirea 
întregului popor, făurirea celei mai 
drepte societăți, societatea socia
listă multilateral dezvoltată, so
cietatea comunistă. Umanismul so
cialist trebuie să se întemeieze pe 
o etică și echitate nouă, superioa
ră, pe relații ,de colaborare și sti
mă reciprocă între toți membrii 
societății. Umanismul socialist are 
ca bază participarea tuturor cetă
țenilor la munca productivă pen
tru sine și pentru societate, ca 
factor primordial al progresului. 
Umanismul nostru trebuie să fie, 
câ să spun așa, umanism de ome
nie ; omul să fie deplin liber și 
stăpîn pe destinele sale, să acțio
neze în mod conștient pentru fău
rirea propriului său viitor, care 
coincide cu viitorul comunist al 
omenirii. Trebuie sâ avem perma
nent în vedere căz fericirea perso
nală nu poate fi realizată decît 
odată cu bunăstarea, fericirea și 
libertatea întregului nostru popor. 
(Aplauze îndelungate).

Iată în ce direcție trebuie 
să acționeze Frontul Unității 
Socialiste pentru a-și îndeplini 
rolul important ce-i revine în 
viața poporului nostru, în u- 
nirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea progra
mului Partidului Comunist Român. 
Fără îndoială că toți participant» 
la Frontul Unității Socialiste își 
vor îndeplini cu cinste sarcinile 
față de popor, față de cauza so
cialismului în țara noastră. (Vil 
aplauze). z

(Continuare în pag&IV-a)
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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

ieri a avut loc

CONSTITUIREA COMITETULUI 
PENTRU CONSILIILE POPULARE

S.'b președinția tovarășului 
NICOI.AE CrWȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut loc. joi 
dimineața, ședința de constituire a 
Comitetului pentru consiliile popu
lare.

Au participat tovarășii Manea 
Mânescu, membru al Comitetului 
Executiv a! C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului E- 
xeculiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
primii-secretarl ai comitetelor ju
dețene de partid și președinți ai 
consiliilor populare județene, mem
bri ai conducerii unor ministere, 
primari de municipii, orașe și co
rn ur>î, activiști de partid și de 
stat'

Luind cuvintul, tovarășul

• SPORT » SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

Știri din fotbal
TURNEUL U.E.F.A. 
PEN1RU JUNIORI

După cum s-a mai anunțat, in gru
pa A. selecționata României a debu
tat victorioasă, cistigind cu scorul de 
1—0 (1—0) meciul susținut cu echipa 
Finlandei în celălalt meci al gru- 
pci. reprezentativa Scoției nu a reu
șit să Învingă formația Islandei. cu 
care a terminat la egalitate : 1—1
(1-1).

Iată celelalte rezultate : grupa B : 
Turcia — Iugoslavia 0—0 ; R.D. Ger
mană — Polonia 1—0 (0—0) ; grupa 
C: Danemarca — Țara Galilor 3—1 
(1—0) ; Bulgaria — Luxemburg 2—1 
(2—0) : grupa D : Grecia — Spania 
1—0 (1—0) ; Suedia — Portugalia 
1—0 (1—0).

Astăzi, echipa României va intilni 
selecționata Islandei. Ultima parte a 
acestui meci va fi transmisă, in di
rect. de posturile noastre de radio. 
Transmisia se va face pe programul 
I, cu începere de la ora 19.50.

HOTĂRÎRI
ALE CONGRESULUI U.E.F.A.

La Edinburgh au început lucrările 
congresului Uniunii europene de 
fotbal. Una din problemele princi
pale incluse pe agenda de lucru a 
fost propunerea de a se mări, de la 
16 la 20. numărul participantelor la 
turneul final al campionatului mon
dial Propunerea, susținută de cițiva 
delegați, nu a fost insă acceptată. 
Astfel. U.E.F.A. se va menține pe 
poziția ca la ediția a XI-a a ..Cupei 
mondiale" (1978 in Argentina), tur- 
neul final să aibă aceeași formulă : 
adică 16 formații participante. Ple- 
dind in favoarea menținerii sistemu
lui de oină acum, delegatul belgian 
a cerut, totuși, ca Europei să i se 
acorde un loc in plus.

A fost reales ca președinte al 
U.E.F.A., dr. Artemio Franchi (Ita
lia).

Președintele U.E.F.A. a declarat 
că va sprijini realegerea actualului 
președinte al F.I.F.A., Stanley Rous. 
Contracandidatul lui Stanley Rous 
este președintele Confederației bra
zi iien o a sporturilor. Joao Havelan- 
ge. Alegerea președintelui F.I.F.A. 
va an-na loc la Frankfurt pe Main, 
cu două zile înainte de începerea 
turneului final al campionatului 
mondial de fotbal.

DEFINITIVAREA LOTULUI 
REPREZENTATIV 

AL R. F. GERMANIA

Helmut Schoen, antrenorul repre- 
zentativei de fotbal a R. F. Germa
nia. a anunțat lotul care va evolua 
la apropiatul turneu final al cam
pionatului mondial. Lotul cuprinde 
pe următorii 22 de jucători : Maier, 
Nigbur, Kleff (portari) : Cullmann, 
Hottges. Breitner. Beckenbauer. 
Schwarzenbeck. Vogts. Kremers 
(fundași) : Bonhof. Flohe. Overath, 
N'ctzer. Holzer.bein. Grabowski. Her- 
z,g. Hoeness. Muller. Kapellmann, 
H?yr.ck < si Wimmer (mijlocași și 
atacanți). După cum se vede, din Iot 
face parte si Giinter Netzer, care 
activează in prezent ia formația spa
niolă Real Madrid. Șapte dintre se- 
lertionabili (Beckenbauer. . Grabow- 
i.-.i. Hottges. Maier. Miiller. Overath 
li Vogts) au jucat in formația re
prezentativă a R. F. Germania la 
ediția anterioară a ..Cupei mondia
le". desfășurată in Mexic.

în cîteva rînduri
Joi. in sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Bournemouth (Anglia). Ilie Năstase 
l-a invinsacu 8—6. 6—4 pe colum
bianul Velasco. Alte rezultate : Ber
tolucci — Dominguez 8—2. 6—4 : 
Kary — Ganzbal 7—5. 6—4 ; Baraz- 
zutti — Crealy 3—6. 6—2. 6—3.

GIMNASTICA. — întilnirea ami
cală de gimnastică dintre selecționa
tele de junioare ale orașelor Bucu
rești și Sofia s-a încheiat cu scorul 
de 178,40—172.20 puncte in favoarea 
tinerelor gimnaste românce.

La individual compus, pe primul 
loc s-a clasat Petkova (Sofia) — cu 
36,35 puncte. urmată de Stancu 
fisucurești) — 35.90 puncte.

AUTOMOBILISM. Competiția auto
mobilistică ..Raliul Marocului" 5-a 
încheiat la Casablanca cu victoria 
pilotului francez Jean Pierre Nicolas 
( .Alpine Renault"), care a parcurs 
3 879 km in 18 h 43’08". Pe locurile 
următoare s-au clasat compatriotul 
său Jean Luo Th°rier („Aloine Re
nault") — 12 16’21” și marocanul R. 
Tahitien („Alpine Renault") — la 1 h 
10’41

DLntre cele 65 de mașini care au 
luat startul, numai 17 au reușit 5ă 
termine această dificilă cursă. 

MCOLAE CEAUȘESCU s-a refe
rit la sarcinile acestui organism în 
vederea îmbunătățirii radicale a 
conducerii și îndrumării activității 
consiliilor populare și în soluțio
narea problemelor complexe cb in
tră în atribuțiile lor. pentru creș
terea rolului consiliilor populare in 
diferite domenii.

Exprimîndu-și speranța că real
mente acest organism va Introdu
ce un spirit nou. va asigura o bună 
coordonare și va da orientarea co
respunzătoare activității consiliilor 
populare județene, orășenești, co
munale în îndeplinirea sarcinilor 
de mare răspundere care le revin, 
secretarul general al partidului a 
urat noului organ succes în munca 
pe care o începe din momentul 
constituirii sale.

în cadrul ședinței au fost de
semnați apoi membrii Comitetului 
pentru consiliile populare și Birou

| LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR MONDIALE

DE POPICE

Bilanț excelent pentru sportivii români
In localitatea vest-germană Eppel

heim au luat sfîrșit joi întrecerile 
celei de-a X-a ediții a campionate
lor mondiale de popice. Cu un bilanț 
remarcabil au încheiat această com- 
petiție reprezentanții culorilor spor
tive ale României, caro au ciștigat 
in total două medalii dc aur, trei 
de argint și patru de bronz, ocu- 
pind primul Ioc in clasamentul ge
neral pe țări. Un succes mai rar in- 
tilnit in istoria campionatelor mon
diale, care demonstrează cu priso
sință excelenta pregătire și progre
sul înregistrat de sportivii români 
la această disciplină, in ultimii ani. 
La actuala ediție, echipa masculină 
a României a cucerit titlul mondial, 
iar sportivele Ana Petrescu și Cor-

Actualitatea
PROGRAMUL 

CAMPIONATULUI EUROPEAN 
• FEMININ

A XlV-a ediție a campionatului 
european feminin de. baschet se va 
desfășura intre 23 august și 3 sep
tembrie. in Italia. Cele 12 echipe ca
lificate in faza finală a competiției 
au fos-t repartizate in trei grupe pre
liminare. după cum urmează : grupa 
A (meciurile se vor disputa la Ca
gliari) : Franța. Cehoslovacia. Olan
da. Danemarca ; grupa B (la Sas- 
sari) ; R.F. Germania, Ungaria, Iugo
slavia. U.R.S.S. ; grupa C (la Nuoro) : 
Bulgaria, România, Polonia, Spania. 
Partidele din grupele preliminare se 
vor disputa intre 23 și 25 august. 
Primele două formații clasate in fie
care serie se vor califica in turneul 
final, ale cărui jocuri sint progra
mate in perioada 27 august — 3 sep
tembrie. Pentru turneul final mai 
este calificată din oficiu și echipa 
Italiei, ca gazdă.

„CUPA FEDERAȚIEI”

Incepînd de astăzi și pină duminică, 
26 mai, Sala sporturilor din Iași va 
găzdui întrecerile turneului interna-

PRO GRAMUL I

16.00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Matematică. (Consultație pen

tru elevii clasei a VIII-a).
16.15 Biologie (anul III) : Metabo

lismul (Televiziune școlară 
dirijată).

16.35 Literatura română : Litera
tura la Contemporanul. Pre
zintă prof. unlv. dr. Constan
tin Clopraga.

17.30 Emisiune in limba germană. 
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri : Purcelușul Sta

fidă
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 România — Anul XXX — 

Revistă soclal-politfcă TV
20.35 Fantezii coregrafice de Fran- 

clsc Valkay. Dansează Cristi
na Dan. loan Girba șl Fran- 
cisc Valkay.

20,50 Telecinemateca : In ciclul 
„Mari ecranizări" vă prezen
tăm astă-searâ continuarea 
filmului „Ziua cea mal lun
gă".

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Film pentru tineret : „Cele 

400 de lovituri". O producție 
a studiourilor franceze. Sce
nariul și regia : Franțois 
Truffaut. Cu : Jean Pierre- 
L6aud. Marcel Moussy, Claire 
Maurier. AJbert Remy, Guy 
Decomble. Film distins cu 
Marele premiu pentru regie 
la Festivalul internațional al 
filmului de la Cannes 1959.

19,05 Muzică distractivă cu grupul 
vocal Studio 8. Solist : Dudu 
Atanaslu.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20.00 Avanpremieră.
20,05 Capodopere ale preclaslcls- 

mulul muzical. Partita a Il-a 
In sl minor pentru vioară 
solo de I. S. Bach. Interpre
tează Varujan Cozlghlan.

20.30 O viată pentru o Idee : Al
bert Einstein. Emisiune de 
Romeo Brfideanu.

21.00 Bucureștiul azi.
21.15 Tineri lnterpreți. Orchestra 

simfonică a studenților Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu".

21.45 Biblioteca pentru toți : Ion 
Minulescu. 

lui executiv al acestuia. Ca pre
ședinte al Comitetului pentru con
siliile populare a fost numit tova
rășul Iosif Uglar : prim-vicepre
ședinte — Nicolae Tâbîrcă : vice
președinți — Vasile Bumbâcea, Ion 
Tudor, Ludovic Fazekas, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Harghi
ta. Adriana Moraru.

Adresîndu-se secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Iosif 
Uglar, președintele Comitetului 
pentru consiliile populare, a mul
țumit pentru înalta încredere ce i 
s-a acordat, asigurînd că membrii 
acestui organism vor depune toate 
eforturile și capacitatea lor de 
muncă în vederea îmbunătățirii și 
perfecționării muncii comitetului, 
a consiliilor populare, îndeplinirii 
în cele mai bune condiții a sarci
nilor încredințate.

nelia Petrușcâ au intrat in posesia 
titlului de campioane ale lumii in 
prob3 de perechi.

Joi, in ultima zi a competiției -au 
fost desemnați noii campioni mon
diali la individual. In proba femini
nă, Ana Petrescu a obținut medalia 
de argint, cu 1 259 puncte. Primul 
loc a fost ocupat de cehoslovaca 
Hana Konirova — 1 268 puncte. Noul 
campion al lumii este iugoslavul 
Nicola Dragas, cu 2 737 puncte. Io
sif Tismănaru (România) s-a clasat 
pe locul al doilea (medalia de ar
gint) — 2 700 puncte, urmat de alți 
doi sportivi români — Ilie Băiaș — 
2 699 puncte (medalia de bronz) și 
Petre Purje — 2 697 puncte.

la baschet
țional feminin de baschet pentru 
„Cupa federației", la care participă 
selecționatele R.D. Germane, Iugo
slaviei, Ungariei și României.

Astăzi, in prima zi a competiției, 
echipa României va intilni, la ora 
19.30, formația R.D. Germane. In des
chidere se va disputa jocul dintre 
reprezentativele Ungariei și Iugosla
viei.
AZI SOSEȘTE LA BUCUREȘTI 

ECHIPA ARGENTINEI
Echipa Argentinei va sosi astăzi in 

țara noastră, unde va susține două 
partide ou selecționata României. 
Primul joc se va disputa sîmbătă, 25 
mai. la ora 17.00. in sala Floreasca din 
Capitală, partida revanșă urmind să 
se desfășoare duminică dimineața in 
Sala sporturilor djn Pitești.

★
Selecționata masculină de baschet 

a Argentinei a susținut două meciuri 
amicale la Tel Aviv cu reprezentativa 
Israelului. In ambele partide victoria 
a revenit baschetbaliștilor din Israel 
cu scorul de 96—94 (40—39) și respec
tiv 102—94 (54—38). Cei mai buni ju
cători ai formației argentinehe au 
fost Ernesto German și Carlos Gon
zalez.

cinema
• Anonimul venețlan : CENTRAL
— 9.15; 11.30; 20,30.
• Omul potrivit la locul potrivit : 
CENTRAL - 13,45; 16; 18,15.
Q Apașii : LUCEAFĂRUL — 9:
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45, la gră
dină - 23.
• La Est de Java : PATRIA — 
9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30.
• Plimoare in ploaia de primă
vară : CAPITOL - 9,30; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20.45, la grădină — 20, 
SCALA - 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; >
18,45; 21.
• Ladv Caroline : FAVORIT — 
9,15; 12: 15,30; 18; 20,30, FESTIVAL
— 9,30; 12,15; 15.15: 18; 20,30, MO
DERN — 8.45; 11; 13.30; 16; 18.30; 
20.45, la grădină — 20.
• Frații Jderi : AURORA — 9; 
12.15; 16; 19,30, la grădină — 20, 
VICTORIA — 9.15; 12,30; 16; 19,30.
• Puterea și Adevărul : LUMINA
— 9; 12,30; 16: 19,30.
O Marinarul extraordinar : BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15; 17: 19; 21, 
la grădină — 20. EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
CASA FILMULUI — 15.45; 18: 2j,15.
• Bani de buzunar : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 13.15; 20,30, Ia 
grădină — 20, MELODIA — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,30; 20,45, GRA
DINA FESTIVAL. — 20.
• Luminile orașului : GRIVIȚA — 
9; 11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30. VOL
GA — 9.30; 11.15; 13; 14.45; 16,30; 
13.30; 20.15.
• Valea prafului de pușcă :
ARTA — 15,15; 17,45; 20. la gră
dină — 20, DACIA — 9; 11.15;
13,30; 16; 13,15; 20,30, LIRA - 15,30; 
18; 20.lp.
• Kozara (ambele serii) — 14,30, 
Amețeala — 18,45, La Nord prin 
Nord-Vest — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Porțile albastre ale orașului : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Omul din înalta societate ; 
FLOREASCA — 15,30: 18; 20,15.
• Trei scrisori secrete : BUCEGI
— 15,45; 18; 20.15, la grădină — 20, 
DRUMUL SĂRII - 15.30; 18: 20,15.
• Ce drum să alegi : COTRO-
CENI — 13.45; 16; 18.13; 20,30,
GRADINA TOMIS - 20.
• Cat Ballou : GLORIA — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15: 20,30. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
29,30.
• Afacerea „Prințul negru" : 
FLACARA - 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20.15.
• Arbuștii : PROGRESUL - 15,30; 
18; 20.15.
• Păcală : PACEA — 11; 15,30; 19. 
UNIREA — 10.30; 18; 19.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru amabilele feli

citări și urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze 
cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV AL V-LEA

Tovarășului GEM AL BIEDICI.
Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
vă rog să primiți, în numele guvernului român și al meu personal calde 
felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea dv. de răspundere.

îmi exprim deosebita satisfacție că raporturile de prietenie șl 
colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia se adincesc continuu, pe tonte planurile. Sint 
profund încredințat câ aceste raporturi vor cunoaște și în viitor o dez
voltare rodnică, spre binele popoarelor român și iugoslave, al cauzei so
cialismului, păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România

Plecarea delegației
Partidului Comunist Mexican

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Mexi
can. formată din tovarășii Arturo 
Martinez Nateras, membru al Co
misiei Executive a C.C. al P.C. Me
xican. și Reynaldo Rosas, membru 
al C.C. al partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația Partidului Comunist Me
xican a fost salutată _ de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al

întoarcerea in 

a ministrului afacerilor
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. care a făcut o vizită in 
Belgia, Luxemburg, Elveția. Italia 
și Republica Populară Bulgaria, răs- 
punzind invitațiilor ce’i-au fost a- 
dresate dc miniștrii afacerilor ex
terne ai acestor țări, s-a. inapoiaț, 
joi dimineața, in Capitală.

La sosire, in Gara de Nord. au 
fost prezenți Vasile Gliga, adjunct

Cronica, zilei
Tovarășul Gheorghe Cioară, mem- 

b- u al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., primarul general al Capi
talei, l-a primit, joi, pe Oloe Boer- 
ge, vicepreședinte al Consiliului mu
nicipal Copenhaga, șeful delegației 
Partidului Socialist' Popular din Da
nemarca, care, la invitația’ C.C. al 
P.C.R.. face o vizită dc documentare 
și schimb de experiență in țara 
noastră.

Cu acest prilej. Olo’e Boerge a 
transmis un mesaj de prietenie din 
partea Consiliului municipal Copen
haga, a primarului Capitalei daneze. 
Urban Hansen.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretarul federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, cu ocazia realegerii sale in 
aceste funcții.

★
Joi, după-amiază, a sosit la Bucu

rești Ibrahima Camara, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Guineea in Republica Socia
listă România.

★
Cu prilejul Zilei culturii și pre

sei bulgare. Ambasada R. P. Bul
garia la București a organizat, joi, 
la clubul Asociației presei străine, 
vizionarea unor filme documentare 
realizate de studiourile cinemato-

• Trecătoarele Iubiri : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.
• Un comisar acuză : GIULEȘTI
— 10; 15,30: 18; 20,15, MUNCA — 
10: 15.30; 18: 20.15.
• Cidul : MOȘILOR — 9; 12,30; 16;
19,30.
• Iarna fierbinte : RAHOVA — 
16; 13: 20.
• Rio Lobo : POPULAR — 15.30; 
13, VITAN - 15.30: 18; 20,15.
• Hoțul de piersici : POPULAR
— 20.15.
a Capcana : CRÎNGAȘI — 16; 18.
• Omul orchestră : COSMOS — 
r.,39: 13.
• Marele maestru : COSMOS — 
F),15.
• Aurul negrit din Oklahoma : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 13; 20,15.

teatre
• Filarmonica dc stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Kon
stantin Iliev (Bulgaria). Solist : 
George Hamza — 10,30.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Becket — 19,30, (sala mică) : Pri
zonierul din Manhattan — 19,30.
• Teatrul de comedie ; Preșul —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 19.30, 
(sala Studio) : Elisabeta I — 
premieră — 19,30.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 10,30.
• Teatru) „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Glulești : Simbătă la 
Veritas — 19,30.

? Teatrul „Țăndărică11 (sala -din 
alea Victoriei) : Ileana Slnzlana

— 17.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați., bonsoar !“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19,30.
• Teatru) dp revistă si comedie 
„Ion Vasllescu* *1 : Mitică Popescu 
— 19,30.

grafice bulgare, urmată de un coc
teil.

Au participat atașați de presă, co
respondenți ai presei străine, ziariști 
români. Au fost prezenți Nicola 
Stdevi-.iniărcinalul cu afaceri,1 ad-in
terim- al < R.P. Bulgaria la București, 
și alți -membri ai ambasadei.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
joi o seară culturală cu prilejul a- 
propiatei sărbătoriri a Zilei națio
nale a Argentinei.

In asistență se aflau Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

De asemenea, au fost de față Juan 
Carlos Marcelino Bcltramino, amba
sadorul Republicii Argentina in țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

>. *
Delegația Departamentului națio

nal al tineretului și sporturilor din 
Republica Zair, condusă de Sampa- 
ssa Ka'veta Milombe. membru al 
Biroului Politic al Mișcării populare 
a revoluției,, comisar de stat al De
partamentului național al tineretu
lui și sporturilor, a vizitat uzinele 
„Tractorul", I.A.S. Prejmer, din ju
dețul Brașov, și a avut o intilnire 
la Comitetul județean Brașov al 
U.T.C. A fost vizitat, de asemenea, 
Grupul școlar al Ministerului Indus
triei Ușoare. Delegația a purtat dis
cuții la Ministerul Educației și în
vățământului.

(Agcrpres)

Presa occidentală continuă să eva
lueze consecințele pe care le au asu
pra Pieței comune măsurile luate de 
Italia, vizind restringerea importu
rilor unor produse industriale și a- 
grare. Intr-un articol cu titlul „De
clinul Pieței comune", ziarul „Wa
shington Post" arată :

„Hotărîrea luată de Italia de 
a limita importurile este ultima 
dintr-o serie de rău-prevestitoare 
încălcări ale principiului cen
tral al Pieței comune europene. în 
martie a fost cș^erea britanică de 
a se renegocia condițiile aderării 
sale la Piață ; in ianuarie a fost ho- 
tărirea francezilor de a flota fran
cul ; in decembrie a fost impasul 
creat de problema fondurilor pentru 
dezvoltarea regională și de incapaci
tatea dovedită a Pieței de a elabora o 
politică comună în domeniul petrolu
lui. Europa occidentală este zdrunci
nată in prezent de aceeași inflație 
amenințătoare ca și Statele Unițe 
și împărtășește aceleași temeri in le
gătură cu un viitor șomaj. Fiecare 
din guvernele vest-europene este su
pus unor presiuni intense de a ac
ționa in mod hotărit in vederea a- 
f»ărării intereselor țării respective, 
ntrucit nu pot conveni să acționeze 

împreună, ele acționează in mod se
parat. Reducerea ■ importurilor de 
către Italia nu reprezintă un vot fi
nal de neîncredere in Piața comună. 
Ea reprezintă însă, evident, un vot 
de insuficientă încredere.

O profundă schimbare de perspec
tivă in rîndul vest-europenilor devine 
evidentă. Vest-europenii pierd incre-

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din 
Moscova — 18.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Oamenii cavernelor — 20. 

P.C.R.. $i Constantin Vasiliu. adjunct 
de sef de secție la C.C. al P.C.R.

★
In ultima parte a vizitei in țara 

noastră, delegația P.C. Mexican a 
avut inlilniri la Comitetul județean 
Sibiu al Partidului Comunist Român, 
la Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție și la Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist. De asemenea, delega
ția a vizitat o serie de obiective e- 
conomice și sOcial-culturale din ju
dețele Argeș, Sibiu, Mureș, Brașov 
și Prahoya.

al ministrului
alte

Capitală

externe
afacerilor externe, ți 

oficiale.persoane
Au fost de fată Jacques Graeffe, 

ambasadorul Belgiei, Pierre-Henri 
Aubaret, ambasadorul Elveției, Ni
cola Stoev, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Bulgaria. și 
Paolo Pucci, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Italiei la București.

(Agerpres)

Rasfoiud presa străină
„WASHINGTON POST" ȘI „L’EXPRESS"

Măsurile profecționiste 
și contradicțiile Pieței comune

DIN ȚĂRILE SOCÎÂUStE]
R. S. F. IUGOSLAVIA

ROADE ALE MUNCII 
CREATOARE

în aceste zile premergătoare celui de-al X-lea Con
gres al U.C.I., presa belgrădeană reflectă pe larg preo
cupările, activitatea constructivă și realizările ce le 
dobindesc oamenii muncii din diferitele republici și pro
vincii ale R.S.F. Iugoslavia în cinstea importantului 
eveniment, lată doar cîteva din aceste relatări.

• In ultimii trei ani. in structu
ra industrială a tării s-au produs 
o serie de schimbări cu efecte po
zitive asupra intregii economii na
ționale. In intervalul 1971—1973, 
producția de energie electrică a ță
rii a crescut de la 26 miliarde la 
36 miliarde kWh. ceea ce reprezin
tă un spor de 36 la sută : produc
ția de otel brut s-a mărit de la 
2 200 000 la 2 800 000 tone, deci cu 
28 la sută ; de la 89 000 tone cupru, 
cit producea in 1971. Iugoslavia a 
produs, in 1973. 130 000 tone. Suc
cese remarcabile a obținut, in a- 
ceastă perioadă, industria chimică. 
Astfel, in intervalul amintit, pro
ducția de acid sulfuric a crescut 
de la 750 000, la 950 000 tone. Iar 
cea de fibre sintetice de la 32 000 
la 60 000 tone. De asemenea, a 
crescut producția de ciment de la 
4 400 000 tone la 6 500 000 tone.

• De citva timp, numele locali
tății Krsko. aflată pe cursul su
perior al Savei, intre Zagreb și 
Liubliana, este pomenit tot mai 
frecvent de specialiștii iugoslavi in 
domeniul energeticii. De el este 
legat debutul lucrărilor pentru con
struirea primei centrale atomo-e- 
lectrice din țară, unul dintre ma
rile obiective ale industriei iu
goslave socialiste ce' urmează a fi 
realizate in anii următori. Conco
mitent. pentru asigurarea combus
tibilului necesar centralei se des
fășoară lucrările de amenajare și 
utilare cu echipamentul necesar a 
minei de uraniu Jirovski Vrh din 
Slovenia.

• In provincia autonomă Kosovo 
au fost descoperite importante re
surse energetice. Ca urmare a 
prospecțiunilor efectuate pină în 
prezent, au fost depistate zăcămin
te de cărbuni estimate la 11 mi
liarde tone, ceea ce înseamnă a- 
proape 64 la sută din totalul re
zervelor iugoslave in acest dome
niu. De asemenea, există însem
natele rezerve de energie încă ne
exploatate. pe care Ie oferă căde
rile de aoă din masivul Sar. în 
prezent, in zona aceasta, in apro
piere de localitatea Prizren se află 
in construcție o hidrocentrală. Tot
odată, in afară de termocentrala

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a răcit, mal 

ales in regiunile din jumătatea de vest 
a țârii. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros in Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania. Moldova, Dobrogea șl 
estul Munteniei, unde au căzut ploi, 
mal ales sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. In zona de 
munte, precipitațiile au fost șl sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vîntul a 
sutlat moderat, cu intensificări in zona 
de munte, in, Cinipia Dunării și, pe 
alocuri, in Dobrogea șl Moldova, pre- 
domlnind din sectorul vestic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
7 grade la Joseni, Huedin șl Toplița 
și 19 grade la Vaslui. In București : 
Vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros în cursul di
mineții. Vintul a suflat moderat, cu 
intensificări pină la tare. Temperatura 
maximă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 
mai. In țară : Vreme in general răco
roasă. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale ce vor avea șl ca
racter de averse, mal frecvente în ves
tul țării. Vint moderat. Minimele vor 
fi cuprinse intre 2 și 12 grade, iar ma
ximele intre 10 și 20 de grade. local 
mal ridicate. In București : Vreme 
ușor instabilă. cu cerul schimbător. 
Ploi sub formă de averse. Vint mo
derat.. Temperatura in scădere ușoară 
la Începutul intervalului.

derca in Piața comună ca o instituție 
capabilă să dirijeze in realitate lu
crurile".

La riadul său, revista franceză 
,,L'Express" scrie :

„Cine oare în Europa ar putea 
împrumuta bani Italiei ? Nici Fran
ța, care ea însăși primește împrumu
turi, nici Marea Britanie, plină și ea 
de datorii. Rămine doar R. F. Ger
mania. Dar guvernul acestei țări are 
rezerve. Incercind să iasă din situa
ție, guvernul italian descoperă Ve
chile rețele. care în anii ’30 au 
aruncat lumea in criză. El a ela
borat un plan împotriva impor
turilor, fără măcar să consulte co
misia Pieței comune sau guvernele 
țarilor membre ale C.E.E.

De acum înainte, firmele importa
toare trebuie să depună la Banca 
d’Italia sume echivalente cu 50 la 
sută din valoarea achizițiilor din 
străinătate. Aceste sume sint blocate 
timp de șase luni, fără dobindă, 
ceea ce înseamnă in fond o scum
pire a importurilor. La aceasta se 
mai adaugă dificultățile pe care le 
vor întimpina importatorii în urma 
blocării finanțelpr lor timp de 
șase luni.

Hotărirea guvernului 'italian nu 
este de fapt in contradicție cu Tra
tatul de la Roma. Dar acest tratat’ 
prevede că asemenea măsuri trebuie 
să fie temporare și că guvernul res
pectiv să depună eforturi pentru re
dresarea situației prin măsuri de or
din intern. Or, pină acum, guvernul 
Italian nu a întreprins nimic. El 

Kosovo-V. cu o putere Instalată 
de 200 megawați, care va fi dată 
in exploatare anul acesta. 6e pre
vede construirea a încă două ter
mocentrale cu o putere totală de 
610 megawați. Prima dintre ele ury 
mează să intre in funcțiune in 
1978. iar cealaltă — cu doi ani mai 
tirziu.

In genere, planul de dezvol
tare economică a provinciei Kosovo 
pină in 1980 prevede realizarea 
unei mari cantități de energie 
electrică, care va contribui și la 
dezvoltarea altor regiuni ale țării.

• întreprinderea „Boris Kidrici" 
din localitatea Sibenik a lansat in 
producție o nouă instalație de 
electroliză a aluminiului, cu o ca
pacitate anuală de 75 000 tone, ceea 
ce va întări considerabil baza pen
tru dezvoltarea industriei aluminiu
lui din Iugoslavia. Acest obiectiv 
industrial, realizat deocamdată in
tr-o primă etapă, va produce in 
faza finală, cind va funcționa cu 
întreaga capacitate, 110 000 tone alu
miniu anual ; el va ocupa o supra
față de 320 000 mp.

• Capitala R.S. Croația, Zagreb, 
s-a îmbogățit de curind cu un edi
ficiu cultural. Este vorba de noua 
sală de concerte — „Vatroslav Li- 
sinski", care ocupă aproape 17 000 
metri pătrați și cuprinde două 
amfiteatre. Primul are o suprafață 
de 2 380 mp și dispune de 1850 
locuri și este înzestrat cu o orgă 
impunătoare. Totodată, el poate li 
adaptat și ca sală de proiecție 
cinematografică, prin montarea 
unui ecran de 19x8 metrî. Sala co
respunde celor mai exigente ce
rințe în materie de acustică și 
iluminat. De asemenea, este dotată 
cu cabine pentru regie de transmi
sii radio și televiziune. Cel de-al 
doilea amfiteatru are formă penta- 
gonală, dispune de 313 locuri și, la 
nevoie, poate fi transformat in sală 
de repetiții sau salon de expoziții. 
In noul edificiu cultural se vor 
desfășura, incepînd din ace<st an, 
festivalul mondial al filmului de 
animație, festivalul internațional 
d- muzică modernă, Bienala mu
zicală Zagreb, precum și alte ma
nifestări culturale de prestigiu.

De la „NAVROM"
Cu începere de la 1 iunie 1974 va 

intra in vigoare noul orar al curse
lor servite de motonavele • fluviale 
ale Comandamentului navigației 
civile „NAVROM". La elaborarea 
viitorului grafic de circulație s-a 
avut In vedere crearea unor legături 
lesnicioase cu mijloacele de trans
port feroviare, rutiere și aeriene, 
sporirea frqpvenței pe traseele cele 
mai solicitate de public.

Totodată a fost reînnoit parcul de 
nave și s-au făcut unele amenajări 
in gările fluviale cuprinse intre Su- 
lina și Moldova Veche. De pildă, la 
dispoziția pasagerilor și turiștilor se 
vor afla navele de 300 de locuri — 
Muntenia. Moldova. Ardeal, Istria, 
Banat și Mehedinți, nave cu aripi 
portante de 116 locuri și cu o viteză 
de croazieră de 50—60 kilometri pe 
oră. Organele de prognoză econo
mică in domeniul fluvial apreciază 
că in cursul acestui an se vor trans
porta 2 milioane de călători, din 
care o mare parte turiști, îndeosebi 
în zonele Deltei Dunării și Porților 
de Fier.

(Agerpres) 

constată doar că datoriile sale ating 
limite periculoase (5,2 miliarde de 
dolari) și că deficitul balanței 6ale 
comerciale (760 milioane dolari in 
februarie) depășește limita admisă. 
In martie, odată cu fuga capitaluri
lor, Banca Italiei a pierdut, pentru a 
sprijini lira, peste 50 milioane de 
dolari pe zi.

Exportatorii francezi vor fi grav 
afectați, deoarece Italia este, după 
R.F. Germania, al doilea client al 
lor. Sectoarele cele mai afectate ris
că să fie industria automobilului 
și industria alimentară. Acestea nu 
vor fi însă singurele : produsele 
scutite de garanție — materii prime 
și bunuri de echipament — nu re
prezintă decît 25 la sută din expor
turile franceze în Italia. Din toate 
țările Pieței comune, R.F. Germania 
este țara cea mai puțin afectată, 
bunurile de echipament reprezentind 
mai mult de jumătate din exportu
rile sale in Italia.

Pericolul In aceste condiții este câ 
dacă guvernul italian nu poate re
veni la Vechea situație înainte dc 
sfirșitul acestui an, președinte
le ales al Franței va trebui 
să facă față, unor cereri Insistente 
din partea anurrtftor grupuri indus
triale. Constructorii de automobile, 
de exemplu, se vor întreba : ..De ce 
să imoortăm în Franța automobile 
Fiat. dacă italienii nu mai cumpără 
Renault. Peugeot sau Citroen ?“ Anol 
ar începe dansul infernal al protec- 
ționismului. El ar ajunge la pertur
barea comerțului internațional. După 
aceea ar urma criza și șomajul pen
tru toți".

NICOI.AE
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE IN EUROPA 

Redactarea unor prevederi privind stimularea 
schimburilor în domeniul științei și tehnicii
a 23 (Arerprcs). — In rr- 

documenielor finale ale 
iței pentru securitate fi 
e ln Europa, in problemele

tu ' ■ cum s'Cit
ftainja 6 i tehnica și mediul ambiant, 

crile, la care su luat cu-
in această etapă, ru o scrie 
convenite preliminar. Astfel.

misia pentru știință și teh- 
urmare a propunerilor pre-

de diferite delegații, printre
oare și dlelcgațla română, s-au redac-

tai prevederi referitoare la dezvol
tarea in viitor, pe bara consultărilor 
preliminare și a acordurilor realizate 
între toate părțile interesate, a unor 
programe și proiecte de cercetare de 
interes comun, schimburi de date ex
perimentale și de rezultate ale cer
cetărilor, precum șl corelarea unor 
programe de cercetări intre institute 
și organizații științifice și tehnice.

De a»cmrnra. s-.i convertit li se 
intensifice organizarea de conferințe, 
colocvii, simpozioane, cursuri și alte 
reuniuni internaționale mu naționale 
cu participarea unor oameni de 
Știință și specialiști «trăirii.

0 SAPTAMINA DE S0UDARITA11 CU POPOARELE AFRICANE 
AFLA1E SUB DOMINAM COLONIALA

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— La New York a fost inaugurată
— print r-o conferință de presă ținută 
de președintele Comitetului pentru 
decolonizare al O.N.U., Salim Ahmed 
Salim (Tanzania) — o săptâminâ de 
wilidaritate cu lupta pentru libertate, 
independență și egalitate în drepturi 
a popoarelor africane aflate sub do
rn nație colonială. Roferindu-se la 
răsturnarea dictaturii fasciste in Por
tugalia. Salim a apreciat că pro- 
ccsul decolonizării a intrat intr-o 
fază foarte importantă, in care, după 
o perioadă Îndelungată, au intervenit 
elemente noi. care favorizează și 
mai mult lupta de eliberare națio-

a popoarelor din colonii. El a

accentuat că independența nu este 
negociabilă, doar modalitățile acor
dării ei puțind constitui obiectul ne
gocierilor.

★
ROMA 23 (Agcrpres). — La Roma 

«-a încheiat sesiunea Comitetului 
sneci.il al O.N.U. pentru apartheid, 
In cadrul căreia au fost discutate 
probleme privind mobilizarea opiniei 
rub'-.ce în vederea acțiunilor pentru 
eliminarea discriminării rasiale. Ed
win Ocebe Ogbu. președintele co
mitetului. a relevat necesitatea ca 
guvernele să informeze opinia pu
blică despri discriminarea rasială in 
Republica Sud-Africană si Rhodesia, 
pentru a crea un curent de opoziție.

„Acțiuni de bun augur"
Președintele Peron despre acordurile comerciale încheiate 

de Argentina cu țările socialiste
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

Refenndu-se la recentul turneu În
treprins intr-o serie de țări socialiste 
din Europa de o misiune economică 
argentineană, in cursul căruia au 
fost semnate 15 acorduri comerciale, 
președintele Juan Domingo Peron a 
relevat că. in actuala conjunctură 
social-politică si economică interna
țională, aceasta reprezintă acțiuni 
de bun augur pentru viitorul e- 
conomic al relațiilor Argentinei 
cu alte state — transmite agenția

0 DECLARAȚIE A P. C.

Inter Press Service. El a subliniat, 
totodată, că rezultatele fructuoase 
obținute în cadrul turneului atestă 
apariția unui nou stil in dezvolta
rea relațiilor Argentinei cu statele 
lumii.

★
„Atlanticul, care ne desparte, ne ofe

ră și cele mai bune condiții pentru 
schimburile comerciale" — a declarat 
șeful statului argentinean, Juan Do
mingo Peron, la întrevederea avută, 
la Buenos Aires, cu ambasadori afri
cani acreditați la O.N.U., care între
prind o vizită oficială în Argentina. 
Președintele Peron a subliniat tot
odată importanța pe care o prezintă 
continentul african pentru Argentina.

ORIENTUL
APROPIAT

DAMASC 23 (Agcrpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad. a 
avui, miercuri după-amiază. o nouă 
Întrevedere cu secretarul de stat a- 
mrrican. Henry Kissinger, consa
crată, ca și cele din zilele prece
dente, discutării problemelor privind 
dezangajarea forțelor pe înălțimile 
Golan. Au participat Abdul Halim 
Khaddam. vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, șl adjunctul secre
tarului do stat al S.U.A. pentru pro
blemele Orientului Apropiat, Joseph 
Sisco.

Se anunță că. după turneul «âu 
diplomatic in Orientul Apropiat, se
cretarul de stat al S.U.A. va face o 
escală la Bonn. Cu acest prilej, el 
va avea convorbiri cu cancelarul fe
deral, Helmut Schmidt, cu președin
tele ales, Walter Scheel, precum și 
cu ministrul de externe, Hans Die
trich Genscher.

Generalul Abdel Ghani Gham- 
masy, șeful statului major al arma
tei egiptene, i-a inmlnat joi preșe
dintelui Siriei, Hafez Al-Assad. un 
mesaj din partea președintelui Egip
tului. Anwar Sadat — anunță agen
ția M.E.N. Mesajul se referă la ulti
mele elemente care au intervenit în 
evoluția situației din Orientul Apro
piat șl la convorbirile in curs de 
desfășurare privind realizarea unui 
acord de dezangajare militară pe 
înălțimile Golan.

*
Președintele Hafez Al-Assad a 

avut convorbiri cu președintele Con
siliului Prezidențial al R.D.P. a Ye
menului, Salem Robaya AH. care a 
sosit intr-o vizită oficială în Siria. 
Sint examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale in 
diferite domenii și situația actuală 
din lumea arabă.

Oficiul de ajutor și lucrări 
O.N.U. pentru refugiații palestineni 
(U.N.R.W.A.) a dat publicității, la 
Beirut, un comunicat în care se ara
tă că 40 de persoane au fost ucise, 
iar alte 70 rănite, in cursul bombar
damentului efectuat de avioane 
israeliene, la 16 mai, asupra taberei 
dd" refugiați palestineni de la Naba- 
tieh, din sudul Libanului. 60 la sută 
din adăposturile situate in interiorul 
taberei au fost distruse, iar 20 la sută 
grav avariate, concomitent cu distru
gerea unor instalații ale U.N.R.W.A. 
Comunicatul relevă că trei palesti
neni au fost uciși, iar alți 20 răniți, 
In tabăra de la Ain El Helweh. Alți 
cinci refugiați au fost uciși, iar 10 
răniți, în cursul bombardamentului 
efectuat de nave ale marinei israelie
ne, la 19 mai, asupra taberei pales- 
tinene din localitatea Rachidiyeh.

DE LA TRIMISUL NOSTRU LA LISABONA

Priorități pe agenda 
noului guvern portughez

fn mai puțin de o 
tAptămină dc la insta
larea sa, noul guvern 
portughez a ținut șase 
reuniuni, cifră ce 
vorbește de la sine 
dasvre multitudinea 
problemelor care soli
cită o soluționare ur
gentă. Ministrul comu
nicării sociale, Râul 
Rcgo, anunța zilele 
trecute că ședințele 
Consiliului de Miniștri 
vor continua fn acest 
ritm alert, in vederea 
examinării unui com
plex de măsuri de 
politică economică si 
socială propuse de mi
nisterele dc resort, 
„care să permită sa
tisfacerea aspirațiilor 
juste ale populației 
muncitoare și, in ace
lași timp, să nibă un 
efect dinamizator asu
pra conjuncturii eco
nomice in această fază 
de tranziție". Se au 
in vedere cu prioritate 
o serie de măsuri pri
vind combaterea infla
ției, majorarea salariu
lui minim, naționali
zarea băncilor de 
emisie.

Activitatea intensă a 
Consiliului de Miniștri 
este legată, după cum 
arată unele surse ofi
ciale, nu numai de 
numărul mare și com
plexitatea problemelor 
acumulate, ci și de 
necesitatea armoniză
rii punctelor de ve
dere ale exponenților 
diverselor forțe politice 
reorezentate in guvern. 
Firește că aceasta 
impune eforturi con
jugate la nivelul ad
ministrației centra
le, concomitent cu in
tensa activitate a gru

părilor politice demo
cratice și progresiste, 
mobilizate in sprijinul 
programului guverna
mental.

în această atmosferă 
de preocupări a inter
venit vestea plecării in 
Brazilia a foștilor gu
vernanți Americo To
mas șl Marcelo Caeta- 
no, — problemă in le
gătură cu care, tocmai 
pentru a prevdni orice 
speculații șl manevre 
ale cercurilor rcacțlu- 
nii, ministrul de ex
terne, Mario Soares, a 
precizat că măsura a 
fost hotârită dc ’juntă 
incă înainte de for
marea guvernului pro
vizoriu, aplicarea ci 
întîrziind din pricina 
unor dificultăți tehni
ce. In același sens, al 
afirmării ideii de u- 
nitate in vederea 
contracarării posibili
tăților de acțiune ale 
forțelor conservatoare, 
Partidul Comunist Por
tughez s-a pronunțat, 
intr-un comunicat, ca 
„deciziile politice de 
mare importanță să fie 
luate după consultări 
și schimb de păreri 
intre forțele și curen
tele aliate In actualul 
proces de democrati
zare".

Concomitent, o in
tensă efervescență se 
înregistrează și in sfera 
politicii externe. Noul 
șef al diplomației por
tugheze a avut in ul
timele zile numeroase 
întrevederi cu amba
sadorii străini și cu 
emisari speciali ai u- 
nor guverne, in cadrul 
a ceea ce a numit 
„politica de deschide
re spre țările africa

ne, țările arabe și ță
rile socialiste". Surse 
ale Ministerului de 
Externe informează că 
Mario Soares ar urma 
să facă, foarte curind, 
un amplu turneu in 
străinătate. în primul 
rlnd, el -.va conduce 
delegația guvernamen
tală a Portugaliei la 
convorbirile ce vor 
începe la Londra, sim- 
bată, 25 mai, cu lide
rii Partidului Afri
can al Independenței 
din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.). în le
gătură cu aceasta, 
Soares, intr-o declara
ție făcută, joi, coti
dianului „Diario de 
Noticias" din Lisabo
na, a menționat că nu 
există o agendă de 
lucru propriu-zisă a 
convorbirilor din capi
tala britanică. „Ne 
vom așeza in jurul 
unei mese și vom dis
cuta, pentru a vedea 
cum se poate 'ajunge 
la încetarea focului". 
Totodată, el a arătat 
că autoritățile portu
gheze doresc să vadă 
dacă pot fi inițiate a- 
semenea reuniuni șl 
cu liderii mișcărilor 
de eliberare din cele
lalte teritorii. Pe de 
altă parte, s-a anun
țat că ministrul coor
donării interteritoria- 
le. Almeida Santos, 
aflat acum in Mozam- 
bic, urmează să vizi
teze și Angola . „pen
tru a asculta părerile 
celor mai diferite cu
rente în vederea pro
movării unei politici 
noi".

Vasile OROS

CAIRO

Întrevedere
ROMÂNO - EGIPTEANĂ

CAIRO 23 (Corespondență de la 
Nicolae N. Lupu). — Hussein El 
SliafeL vicepreședinte al Republicii 
Arabe Egipt, l-a primit, joi. pe Ni
colae Ghenea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe al României, 
în cursul întrevederii a fost expri
mată dorința celor două părți de 
a acționa în continuare pentru trans
punerea In viață a acordurilor și 
Înțelegerilor realizate cu prilejul în- 
tilnirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Anwar 
Sadat, care au deschis largi perspec
tive cooperării româno-egiptene.

Nicolae Ghenea a fost primit, de 
asemenea, de către Mahmud Riad, 
«ecretar general al Ligii Arabe. A 
fost examinat, cu acest prilej, sta
diul relațiilor dintre România și ță
rile arabe si au fost evidențiate 
cursul pozitiv al acestora, existența 
unor largi posibilități pentru extin
derea cooperării româno-arabe in 
noi domenii de activitate.

Ambasadorul
României primit de 
premierul Poloniei

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — I>a 
23 mai, Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, l-a primit pe Aurel Duca, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Polonia. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Obiective militare 
din Pnom Penh

sub tirul patrioților
PNOM PENH 23 (Agerpres). — In 

noaptea de miercuri 6pre joi, patrio- 
ții cambodgieni au continuat atacul 
cu rachete asupra unor obiective 
militare din orașul Pnom Penh. Mai 
multe proiectile au căzut intr-un car
tier din sudul capitalei cambodgiene 
unde se află reședința lui Lon Noi. 
Se semnalează lupte puternice pe 
șoseaua națională nr. 5. unde trupele 
lonnoliste au fost nevoite să aban
doneze localitatea Ponhea Leu,

agențiile de presă transmit:

• CRISTOFOR CO
LUMB IN ZILELE NOAS
TRE. Cristofor Columb locu
iește la Madrid ? Intr-adevăr, 
dar nu descoperi toni i Amerivii, 
ci unul din urmașii acestuia. 
Recent, actualul Columb a fost 
invitat in orașul Miami din 
Florida (S.U.A.) să participe la 
ceremonia dezvelirii ițțnui mo
nument in memoria celebrei șl 
îndepărtatei sale rude. In 
timpul ceremoniei, o bătrlnă 
6-a apropiat de descendentul 
descoperitorului Americii, care 
fusese prezentat publicului de 
către autorități, și i-a spus in
dignată : „Ești un impostor, ești 
prea tinăr ca să fii descoperi
torul Americii". Cristofor Co- 
lumb-urmașul a rămas fără 
replică...

• Șl PRAFUL SE
POATE VALORIFICA... 
In S.U.A. a fost de curind pusă 
la punct o tehnică specială de 
„spălare" cu jeturi de apă a ga
zelor poluante evacuate de 
furnale, prin care acestea devin 
inofensive și pot fi. lăsate fănț 
nici un fel de pericol să se îm
prăștie in atmosferă. Prafurile 
reziduale, recuperate prin spă
lare, sint transportate in cami
oane la o instalație de prelu
crare, permițind astfel valorifi
carea unor prețioase elemente, 
de care, pină nu de mult, se 
alegea „praful și pulberea".

DIN ARGENTINA
BUENOS AIRES 23 (Agerpres).

— Intr-o declarație dată publicității 
la Buenos Aires, Comitetul Executiv 
el C.C. al P.C. din Argentina re- 
1 vh necesitatea adoptării unor mă- 
.'.-n ferme împotriva forțelor extre
miste de dreapta, care au declanșat, 
in ultimul timp, un val de acțiuni 
teroriste cu scopul de a împiedica 
bunul mers al procesului instituțio
nal de transformări soci al-poli Vice 
și economice, inițiat de președintele 
Juan Domingo Peron.

în aceste condiții — relevă docu
mentul — este necesar să creăm un 
puternic bloc al forțelor democratice 
care să asigure stabilitatea și con
tinuitatea procesului instituțional i- 
nițiat in mai 1973.

r
ROMA

AUSTRALIA

h așteptarea rezultatelor
CANBERRA 23 (Agerpres). — Re

zultatele alegerilor generale antici
pate desfășurate la îg' mai, in 
Australia, continua să se afle sub 
semnul incertitudinii. Voturile prin 
poștă primite de serviciile de triere 
piuă joi dimineața nu au putut clari
fica situația in circumscripțiile unde 
lupta intre candidați! laburiști și cei 
ai opoziției liberal-agrariene este 
foarte strînsă (intr-una din acestea 
principalii competitori erau despărțiți 
joi de numai șapte voturi). Partidul 
laburist al premierului Gough 
Whitlam exprimă in continuare în
credere in victoria finală, dar liderul

definitive ale scrutinului
opoziției, Bill Snedden, a refuzat să 
se recunoască învins. Potrivit exper- 
ților, laburiștii ar fi’ cîșftigat 63 din 
totalul de 125 mandate.

Rezultatele finale vor putea fi cu
noscute săptămina viitoare, cind 
expiră termenul de valabilitate a 
voturilor acordate prin poștă. In ve
chea Cameră a Reprezentanților, 
Partidul laburist deținea 67 de 
locuri, față de 58 ale coaliției. Scru
tinul a fost organizat după refuzul 
deputaților opoziției de a aproba o 
serie de inițiative legislative ale gu
vernului.

Ministrul construcțiilor 
de mașini-unelte și elec
trotehnicii, Vlr8il Actarian, a 
fost primit la Sofia de Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.B. Au fost abordate 
probleme ale dezvoltării colaborării, 
soecializării si cooperării in produc
ția construcțiilor de mașini din cele 
două țări. Au‘participat Iordan Mla- 
denov, ministrul electronicii si elec
trotehnicii. Tonclo Ciakirov. minis
trul construcțiilor de mașini și me
talurgiei. Nikifor Stoicikov. prim- 
adiunct al ministrului transporturi
lor. A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Tnofin Sime- 
drea.

Întreprinderea tipografică „In- 
terdruck", din Berlin a început 
editarea unei serii complete a 
operelor colective ale lui Marx 
și Engels. Vor fi incluse toate 
operele, articolele, scrisorile și 
însemnările celor doi mari cla
sici ai marxismului. O noutate 
constituie hotărirea de a insera 
nu numai texte in versiune fi
nită, dar și variante anterioare, 
schite și adnotări ale autorilor.

rea de acțiuni susceptibile să con
tribuie la soluționarea problemelor, 
economice, ecologice, energetice și 
sociale.

O explozie, a cărei cauză nu 
a fost incă determinată, s-a 
produs, joi, în biserica Sacre 
Coeur din Paris. Ca urmare a 
exploziei,- dintr-un turn al edi
ficiului s-au desprins mai mul
te blocuri de piatră. Pagubele 
nu au fost incă evaluate.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
1 _̂____ț_____________

ample acțiuni sociale
Atenția forțelor po

litice italiene este con
centrată in prezent a- 
eupra unor stringente 
probleme de ordin e- 
conomic și social. In 
general, opiniile refe
ritoare la actualele e- 
voluții din economie, 
fie că provin din par
tea guvernului, a par
tidelor de opoziție sau 
a organizațiilor sindi
cale, sint departe de a 
putea fi apreciate 
ca optimiste Desigur, 
este remarcată ca un 
fapt pozitiv’ creșterea 
accentuată a pro
ducției industriale — 
cu 9.2 la sută in 
1973 față de anul pre
cedent In schimb, un 
curs nefavorabil a în
registrat balanța de 
plăți, al cărei sold pa
siv a atins in aceeași 
perioadă circa 3 000 
miliarde de lire. Si
tuația acesteia este 
influențată in primul 
rind de mersul de
ficitar al balanței

— ceea 
determinat 
la import.

cum se 
reacții 
partea

de i 
___ al 
comerciale 
ce a și 
restricțiile 
care. dur>ă 
știe, au atras 
de iritare din 
partenerilor Italiei din 
Piața comună. Tot
odată, inflația a deve
nit un fenomen îngri
jorător : lira a pier
dut constant teren in 
comparație cu celelal
te monede occidentale, 
Ln timp ce preturile au 
urmat o spirală mereu 
ascendentă, afectind 
astfel, in mod serios 
puterea de cumpărare, 
îndeosebi a maselor 
largi populare. „Situa
ția — arăta nu 
cu mult timp in urmă 
premierul Mariano Ru
mor — este foarte se-

V_______ ___________

rioasă, iar dificultățile 
sint departe de a fi de
pășite".

Dacă principalele 
forțe de pe eșichierul 
politic italian se in- 
tilnesc in aprecierea 
caracterului defavora
bil al conjuncturii, 
ele se situează pe po
ziții diferite cind 
este vorba de „te
rapia" preconizată. 
Acum, la mai bine de 
trei luni de la forma
rea noului guvern, 
chiar unii dintre mem
brii acestuia, ca. de 
pildă, ministrul bi
lanțului, Antonio Gio- 
litti, apreciază că. „in 
timp ce se stringe cu 
toată forța frina mo
netară, se face prea 
puțin pentru dezvolta
rea productivă". In ce 
le privește, sindicatele 
— după cum remarca 
„II Messaggero" — a- 
preciază negativ mă
surile autorităților 
considerind că ele „nu 
au valoarea unor de
liberări consistente, 
bine gindite si mai 
ales eficiente".

In dialogul reînnoit 
cu guvernul de cen- 
tru-stinga și. mai ales, 
la ultima reuniune — 
desfășurată cu citeva 
ziie in urmă — orga
nizațiile sindicale și-au 
reafirmat hotărirea de 
a acționa pentru o po
litică de dezvoltare ale 
cărei obiective să fie : 
asigurarea deplinei 
folosiri a forței de 
muncă. înfăptuirea u- 
nor reforme, depășirea 
dezechilibrelor exis
tente intre diferitele 
sectoare ale economiei, 
precum șl Intre dife
ritele zone teritoriale 
ale țăriL Documentul 
prezentat in acest sens 
de federația C.G.I.L.- 
C.I.S.L.-U.I.L. indică

pe larg domeniile în 
care se impune o ac
țiune imediată și mă
surile concrete de 
adoptat Se cere, in
tre altele, să devină 
efective investițiile 
publice prevăzute pen
tru construcțiile de 
școli, spitale, proiecte 
hidrologice și împă
duriri. ca și pentru 
îmbunătățirea trans
porturilor publice. In 
ce privește investi
țiile private, se con
sideră necesar sâ 
treac^ la înfăptuirea 
proiectelor privind noi 
activități economice in 
Mezzogiomo — proiec
te prevăzute in plat
formele încheiate de 
organizațiile sindicale 
cu marile societăți — 
precum și executarea 
recentului program 
privind dezvoltarea 
zootehniei. O serie de 
măsuri preconizate au 
în vedere asigurarea 
unui control riguros al 
prețurilor la produsele 
de primă necesitate și 
democratizarea actua
lului organism care se 
ocupă de stabilirea 
preturilor. In sfirșit, 
se cere adoptarea u- 
nor măsuri concrete 
pentru susținerea și a- 
părarea veniturilor 
mici.

Intilnirea dintre re
prezentanții guvernu
lui șl ai sindicatelor, 
la care ne-am referit, 
deși a marcat un pas 
Înainte in dialogul 
deschis la Începutul 
lunii mai. nu a dus la 
o Înțelegere efectivă. 
Comentlnd rezultatele 
ei. organul Partidului 
Comunist Italian. „l’U- 
nitâ", a arătat că „gu
vernul rămme dispo
nibil pentru discuția 
cu sindicatele, dar Încă

nu se văd angajamen
te. nu se evidențiază 
voința politică dc a se 
deschide acel meca
nism de dezvoltare a 
cărui necesitate a fost 
subliniată și de dife
riți membri ai cabine
tului". In săptăminile 
viitoare reprezentanții 
organizațiilor sindica
le urmează să discu
te propunerile lor con
crete cu conducătorii 
ministerelor interesa-

te. o nouă reuniune 
guvern-sindicate, pre
văzută pentru prima 
■decadă a lunii iunie, 
fiind menită să prile- 
juiască o ‘ 
revistă a 
efectuate.

Paralel __
rile, sindicatele au i- 
nitiat și desfășoară 
noi și importante ac
țiuni de luptă. Intre 
acestea se cuvin a fi 
menționate greva ce-

trecere in 
progreselor

cu negocie-

lor 1,5 milioane de lu
crători din industria 
construcțiilor. greva 
națională unitară a 
lucrătorilor agricoli zi- 
lieri, la care au luat 
parte peste 1,7 milioa
ne de persoane, pre
cum și numeroase alte 
acțiuni revendicative 
prevăzute a avea loc 
în săptăminile ce ur
mează.

Radu BOGDAN

se

LONDRA

Parlamentarii și „registrul
intereselor financiare"

Camera Comunelor 
a adoptat o moțiune 
prezentată de. guver
nul laburist, care pre
vede obligativitatea 
înscrierii intr-un așa- 
numit „registru de 
interese" a tuturor - 
surselor veniturilor 
pe care le au depută
ții. Injțiativa cabi
netului Wilson a stir- 
nit un puternic e- 
cou in cercurile po
litice. ca și in. 
durile opiniei 
blice din Anglia. In 
mod practic, pentru 
prima dată in istoria 
acestei țări, deputății 
vor trebui să declare 
proveniența exactă ,.a 
tuturor resurselor lor 
financiare — salarii, 
ca $i subsidii sau ca
douri. și Împrumuturi 
primite de la diverse 
firme și companii etc.

Aceasta va însemna 
„sfirșitul unei ere" 
— scrie ..Times". Por
nind de la constatarea 
că „un mare număr 
de deputati încasează 
salarii de directori și 
consultanți" de la di
verse firme, ziarul iși 
exprimă părerea că 
obligativitatea decla
rării „intereselor fi
nanciare" va însemna, 
pentru multi din a-

rin- 
pu-

ceștia renunțarea fie 
la o bună parte din 
ele. fie la mandatul 
de deputat.

Dar lucrurile nu par 
să se oprească aici. 
Lordul Wigg (labu
rist) a propus înfiin
țarea unui registru 
obligatoriu de „inte
rese" și pentru mem
brii Camerei Lorzilor 
— in această a doua 
cameră a parlamentu
lui britanic aflin- 
du-se, după părerea 
unor observatori, „o 
treime din milionarii 
englezi".

Luări de poziție in 
favoarea înființării u- 
nor asemenea regis
tre se fac auzite și în 
rindurile opiniei pu
blice. într-o scrisoare 
publicată de ziarul 
„Guardian" se cere 
ca „in viitor sâ fie in
terzisă pentru totdea
una intrarea în ca
meră a oricărui par
lamentar care primeș
te bani din afară pen
tru diverse servicii". 
Referindu-se la cazul 
unui deputat care a 
primit 25 000 lire ster
line de la o anumită 
firmă (caz dezvăluit 
de presă), scrisoarea 
adaugă că respectivul 
„ar trebui să adopte

onorabilă 
demisione- 
Incit locul

cea mai 
cale și să 
ze, astfel 
său să fie ocupat de 
alt deputat, care să 
acționeze in parla
ment numai In inte
resul cetățenilor ce 
l-au ales".

Unii deputat!. în 
special conservatori, 
care ocupă posturi 
Înalte ln conducerea 
diverselor firme și 
companii, se opun ca
tegoric Înființării „re
gistrului de interese", 
văzind ln acesta o 
piedică In calea posi
bilităților de acțiune 
și manevră ale mare
lui capital în interio
rul parlamentului. Din 
relatările presei lon
doneze reiese că gu
vernul laburist pare 
decis să traducă in 
fam măsura preconi
zată. menționind că 
prin aceasta se urmă
rește ..asanarea vieții 
politice britanice". La 
ultima lor ședință, 
parlamentarii laburiști 
au adoptat cu o ma
joritate zdrobitoare 
hotărirea de a spri
jini Înființarea „re
gistrului de interese".

N. PLOPEANU

Direcțiunea Partidului 
Socialist Italian a hoUril « 
in perioada 4—6 iunie să se Întru
nească Comitetul Central al parti
dului. In cadrul unei reuniuni ce a 
avut loc la Roma, Direcțiunea P.S.I. 
a procedat la examinarea modului 
ln care se desfășoară convorbirile 
dintre guvern și sindicate și a punc
telor de vedere ale părților in legă
tură cu revendicările generale ale 
oamenilor muncii.

Noul cancelar al RJ.G., 
Helmut Schmidt, se va întîlni, în 
curind la Paris, cu președintele ales 
al Franței, Valâry Giscard d’Estaing, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
guvernului de la Bonn.

La Panmunjon • avul loc • 
nouă intilnire între reprezentanții 
societăților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud. 
In cursul intilnirii, părțile au con
venit să organizeze reuniuni de lu
cru ln probleme preliminare legate 
de reluarea convorbirilor propriu- 
zise dintre cele două societăți de 
Cruce Roșie.

Vaticanul a dat puhwuiu 
un document pontifical conțlnînd a- 
peluri adresate statelor lumii. Do
cumentul lansează un apel in favoa
rea țărilor in curs de dezvoltare, 
precum și in favoarea populațiilor 
care continuă să fie puternic afec
tate de foamete sau război. în în
cheiere, după ce subliniază dreptul 
fiecărui om la muncă, la locuință, 
la asistență socială șl medicală, do
cumentul se pronunță pentru iniție

In capitala Kuweitului 
«-a încheiat reuniunea Biroului Exe
cutiv al Organizației statelor arabe 
exportatoare de petrol, consacrată 
pregătirii ordinii de zi a viitoarei 
conferințe ministeriale a organizației, 
programată pentru 2 iunie la Cairo.

Prețul ziarelor elvețiene 
va fi majorat de la 1 iulie, in urma 
hotăririi Asociației editorilor de 
presă din această țară. Evoluția ac
tuală a prețului hirtiei pe piața in
ternațională, se arată in hotărire, 
pare să facă inevitabilă adoptarea 
într-un timp scurt a unor noi mă
suri de sporire masivă a prețurilor 
la ziare și a tarifelor de publicitate 
prin presă.

Premierul Iranului, Amlr 
Abbas Hoveyda, și-a Încheiat, joi, 
vizita la Budapesta. In cadrul con
vorbirilor cu Jeno Fock, prim-mi- 
nistru al guvernului ungar, au fost 
abordate perspectivele dezvoltării 
colaborării economice bilaterale și 
unele probleme internaționale ac
tuale. In aceeași zi. premierul Ho
veyda a sosit, intr-o vizită oficială,- 
la Belgrad.

• SALVAȚI CANGU
RII I In Australia s-a dezlăn
țuit o vinătoare acerbă a can
gurilor. Fermierii îi consideră 
o „calamitate națională" și fac 
toate eforturile pentru a re
duce numărul lor cu 1,5 mili
oane anual, carnea ca și blana 
cangurilor puțind fi comercia
lizate. Exterminarea In masă 
riscă să ducă la dispariția trep
tată a întregului ordin de mar- 
supiale. De altfel, din cele 138 
de specii ale acestui ordin, 
existente pină nu de mult, au 
mai rămas doar 71. In apărarea 
lor au intervenit membrii orga
nizației australiene „Salvați 
cangurii", ,care se pronunță tot
odată împotriva metodelor 
pline de cruzime folosite de unii 
vină tori.

La Institutul de Artă și Ar
heologie din Paris a fost inau
gurată expoziția „Vestigii daco
române pe teritoriul României".

Cu prilejul vernisajului au 
fost prezentate filmele docu
mentare „Strămoșii" șl „Urma
șii".

• LONGEVITATEA Șl... 
VIZIONAREA FILME
LOR. Celebrul pianist Arthur 
Rubinstein a Împlinit de cu
rind 87 de ani. Intr-unui din 
interviurile acordate cu acest 
prilej ziariștilor, întrebat de se
cretul vitalității sale, el a de
clarat : „Merg mult pe jos și 
vizionez pină la trei filme pe 
zi, așa cum făceam și in urmă 
cu 40 de ani".

Consumul de produse 
petrolifere în Franța a scă- 

ln primele patru luni ale aces
tui an. în raport cu perioada cores
punzătoare din 1973 — l<u benzină 
cu 5,4 la sută ; la combustibil pen
tru încălzirea locuințelor cu 24,1 la 
sută ; la combustibil greu, destinat 
Industriei, cu 5,2 la sută.

•DOMUL DIN

Evoluția situației politice din Turcia
ANKARA 23 (Corespondentă de 

la I. Badea). — Biilent Ecevit, liderul 
Partidului republican al poporului 
(P.R.P.) și prim-ministru, a decla
rat, intr-un interviu acordat ziarului 
„Hurriyet", că „pentru a se putea 
considera aplanată criza de încre
dere, izbucnită între partidele coali
ției cu ocazia votului asupra legii 
amnistiei, așteaptă de la Partidul 
salvării naționale (P.S.N.) asigurări 
concrete in privința îndeplinirii an
gajamentelor importante, asumate 
prin programul guvernamental".

Referindu-se la convorbirile sale, 
in curs de desfășurare, cu vicepre- 
mierul Necmettin Erbakan, liderul 
P.S.N., primul ministru turc a preci
zat : „Se cercetează dacă există sau 
nu posibilitatea de a lega funcționa
rea coaliției și înfăptuirea protoco
lului acesteia și a programului gu
vernamental de condiții concrete și 
sigure. Deosebirile de vederi apă
rute in*cadrul  P.S.N. in timpul votu
lui — a explicat el — creează se
rioase îndoieli in privința funcționă
rii pe viitor a coaliției. De aceea, 
ceea ce interesează acum este găsirea 
căilor pentru asigurarea înlăturării

complete a acestor suspiciuni. Noi 
trebuie să stabilim efectiv, și intr-un 
termen scurt, dacă unele prevederi 
considerate strategice din programul 
guvernamental vor putea fi sau nu 
înfăptuite".

Biilent Ecevit' — scrie ziarul 
„Gunaydin" intr-un comentariu pe 
marginea convorbirilor acestuia cu 
Necmettin Erbakan — a vrut, înainte 
de toate, să afle de la liderul P.S.N. 
dacă acesta poate sau nu să asigure 
unitatea necesară a rindurilor parti
dului pe care il conduce pentru ca 
guvernul să se bazeze pe o majori
tate sigură și disciplinată in Medjlis. 
Erbakan — adaugă ziarul — a primit 
ca justificată această cerere. Consi
liul general de conducere al P.S.N., 
convocat de el pentru a analiza po
ziția P.R.P., a anunțat, prin purtăto
rul său de cuvint. „hotărirea de a 
depune maximum de eforturi pentru 
a împiedica o criză de guvern". Tot
odată, consiliul a hotărit discutarea 
problemei stabilității guvernului și 
in cadrul adunării președinților or
ganizațiilor regionale ale P.S.N., care 
a fost convocată pentru duminică, 
20 mai.
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KOLN IȘI SCHIMBĂ 
FAțADA. Unul din cele mai 
cunoscute monumente din 

x R.F.G., domul din Koln, va fi 
complet renovat in următorii 20 
de ani. Gresia fațadei, puternic 
alterată, va fi înlocuită, treptat, 
cu bazalt. In acest fel, afirmă 
experții, acest monument arhi
tectonic unic va putea fi salvat, 
in pofida faptului că poluarea 
aerului a descompus in propor
ții îngrijorătoare gresia.

Polițistul a rămas la datorie, 
ln ciuda inundației care s-a a- 
bătut asupra orașului Cam
bridge, din statul Ontario, Ca
nada.

Din străinătate, abonamentala m fac prin ^ROMPRESFILATELIA’! București — 
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