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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al partidului, 
„The True Whig Party" din Liberia

CONGRESUL
FRONTULUI UNITMll SUCIAL1STE
elocventă afirmare a largii unități a națiunii noastre,

întăririi coeziunii

SîmbfttS dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Co
mitetului " ” • - -
P.C.R., a primit pe Mc Kinley A. 
Deshicld, secretar general 
tidului „The True Whig 
din Liberia, cu soția, care 
flat în țara noastră.

A participat tovarășul
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R. 

Secretarul general al partidului 
„The True Whig Party" a expri
mat conducerii Partidului Comu
nist Român calde mulțumiri 
și recunoștință pentru posibi
litatea oferită de a vizita din 
nou țara noastră, pentru os
pitalitatea și prietenia caldă 
cu care a fost întîmpinat pretutin
deni. El a împărtășit impresiile 
sale din această vizită, dînd o înal
tă apreciere realizărilor poporului

Executiv al C.C. al

al par- 
Party" 

s-au a-

Ștefan

edificarea unei vieți noi 
șl-o făurește sub con- 
partidului, a tovarășului 
Ceaușescu. Oaspetele a 
de asemenea, importan-

nostru în 
pe care 
ducerea 
Nicolae 
subliniat, 
ța deosebită pe care o acordă cu
noașterii experienței Partidului Co
munist Român în construcția noii 
societăți, în dezvoltarea vieții po-» 
litice, economice și sociale.

în cadrul convorbirii a fost evo
cată cu satisfacție recenta vizită 
în Republica Liberia a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, apreciin- 
du-se că schimbul de vederi avut 
cu președintele William Tolbert jr., 
declarația solemnă comună, acor
durile și înțelegerile de cooperare 
încheiate cu acest prilej au creat 
premisele unor relații trainice de 
colaborare prietenească în cele mai 
diverse domenii, au pus bazele u- 
nei conlucrări active între cele 
două țări și popoare. In acest con
text a fost exprimată hotărîrea de

a face totul pentru înfăptuirea In
tegrală a acordurilor și înțelegeri
lor convenite între cele două țări, 
In folosul ambelor popoare, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale.

A fost afirmată, totodată, hotă- 
rirea de a adînci cooperarea mul
tilaterală reciproc avantajoasă din
tre cele două țări și popoare, de a 
amplifica schimbul de vederi șl de 
experiență dintre cele două par
tide.

Luîndu-șl rămas bun de la oas
peți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu i-au 
rugat să transmită șefului statului 
liberian, William Tolbert jr., șl 
soției sale un cald și prietenesc 
salut, împreună cu cele mal bune 
urări, iar poporului liberian ’ 
succese pe calea progresului 
prosperității.

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

noi 
Și

Președintele Federației mondiale pentru
studierea viitorului

Gindurile și interesul viu ale 
întregului nostru popor au fost în
dreptate in aceste zile spre lucră
rile Congresului Frontului Unității 
Socialiste — eveniment grandios 
in viața social-politicâ a țării, me
ni să deschidă calea unei și mai 
ample mobilizări a tuturor energii
lor națiunii in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Prin întreaga desfășurare a lu
crărilor sale, congresul a oferit o 
impresionantă imagine a unității 
tuturor claselor și categoriilor so
ciale. a întregii obști, a fiilor a- 
cestul pămint. indiferent de profe
siune sau vârstă. de naționalitate 
sau concepții ideologice, o expresie 
a dragostei și încrederii care su
dează întregul popor In jurul Parti
dului Comunist Român, forța po
litică de a\angardâ a societății 
noastre, unanim prețuită de toți 
cetățenii patriei, pentru opera is
torică pe care o înfăptuiește, pen
tru orizonturile de progres, civili
zație, bunăstare și fericire spre 
C3re călăuzește destinele României. 
Așa cum se știe, Frontul Unității 
Socialiste înmănunchează in rin
durile lui toate organizațiile poli
tice, obștești, profesionale și cul
turale, toate clasele și categoriile 
sociale ale societății noastre, con
gresul prilejuind o elocventă ma
nifestare a chintesenței acestei 
unități, a indestructibilei coeziuni 
proprii societății noastre — uriașă 
forță motrice a progresului nostru 
multilateral.

Desigur, Frontul Unității Socia-

liste a adus o contribuție de seamă 
la marile realizări obținute de po
porul nostru in opera de construc
ție socialistă, contribuție pe bună 
dreptate relevată in cadrul con
gresului. însemnătatea deosebit^ a 
congresului rezidă in faptul că el 
a deschis In activitatea F.U.S. o

secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înscrie ca 
un prețios îndreptar teoretic șl 
practic. Cuprinzind o analiză apro
fundată asupra stadiului actual 
de dezvoltare a societății ro
mânești fi asupra perspective-

„Frontul Unității Socialiste simbolizează unitatea 
de voință și acțiune a întregului popor, reflectă pro
cesul, ce se accentuează continuu, de transformare 
a societății noastre socialiste într-o societate tot 
mai unitară, de făurire a poporului muncitor unic al 
societății comuniste".

NICOLAE CEAUSESCU

etapă nouă, a jalonat perspectivele 
unei considerabile creșteri a rolului 
și importanței acestui organism in 
intreg mecanismul vieții social- 
politice a țării pentru îndeplinirea 
la un nivel calitativ superior a 
funcțiilor deosebit de importante 
ce-i revin în întărirea coeziunii 
poporului, in dezvoltarea democra
ției socialiste, in atragerea tot mai 
activă a maselor celor mai largi 
de la orașe și sate la conducerea 
statului, a treburilor obștești.

In această privință, expunerea

lor de viitor, expunerea a definit 
cu claritate rolul Frontului Uni
tății Socialiste in ansamblul siste
mului nostru politic și social, di
recțiile principale de acțiune, sar
cinile și obiectivele spre care el 
trebuie să-și îndrepte activitatea 
spre a contribui la o și mai puter
nică galvanizare a energiilor oa
menilor muncii in opera de con
strucție socialistă. împreună cu 
cuvintarea rostită in încheierea lu
crărilor congresului. expunerea 
configurează un amplu program de

acțiune pentru Întreaga activitate 
de viitor a Frontului Unității So
cialiste — program a cărui trans
punere in viață de către toate or
ganizațiile componente, de către 
întregul popor, va stimula dezvol
tarea accelerată a României pe 
calea progresului șl civilizației so
cialiste.

Unitatea de gindire și simțăminte 
a națiunii noastre și-a găsit o vie 
expresie in alegerea, intr-o impre
sionantă unanimitate, in inalla 
funcție de președinte al Frontului 
Unității Socialiste, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, bărbatul de 
stat, militantul revoluționar și pa
triotul înflăcărat care întruchi
pează cele mai alese virtuți ale 
partidului și poporului. Avînd in 
vedere tocmai caracterul atit de 
larg reprezentativ al congresului, 
alegerea secretarului general al 
partidului ca președinte al Fron
tului Unității Socialiste confirmă 
încă o dată coeziunea strinsă a po
porului in jurul partidului și a 
conducerii sale, sentimentele una
nime de dragoste și prețuire 
de care se bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in rindurile tuturor ce
tățenilor țării.

Congresul Frontului Unității So
cialiste a avut un pronunțat ca- 
‘racter de lucru, a dezbătut intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate 
problemele multiple ale dezvoltă
rii actuale și de perspectivă a so
cietății românești, rolul și sarcinile

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 25 mai, pe 
Johan Galtung. președintele Fe
derației mondiale pentru studierea 
viitorului, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Mircea 
Malița, ministru secretar de stat 
la Consiliul de Stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu oaspetele 
asupra unor aspecte ale activității 
din domeniul studierii viitorului, 
subliniindu-se in timpul convorbi
rii importanța cercetărilor ce se 
întreprind pentru orientarea și a- 
legerea căilor de dezvoltare eco
nomică și socială a popoarelor. 
Oaspetele a apreciat contribuția

importantă a României la activi
tatea științifică pe’plan internațlo- . 
nai în domeniul cercetării viito
rului și, în numele Federației 
mondiale pentru studierea viito
rului, a exprimat recunoștința 
pentru sprijinul acordat activită
ții sale de guvernul român, per
sonal de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

JUDEȚELE TĂRII ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

INDUSTRIALIZAREA
Tn anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei șl al Con

gresului al XI-lea al P.C.R., colectivele de muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderile industriale și de pe șantierele noilor uni
tăți bistrițene, amplasate in această străveche vatră de istorie 
românească, înscriu zilnic In activitatea lor fapte de muncă remar
cabile. „Industrializarea are la noi vigoarea primăverii" — se exprima 
metaforic tehnicianul Gavrilă Nan, secretarul comitetului de partid 
de la Exploatarea minieră Rodna.

(Continuare in pag. a Il-a)
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Țara întreagă salută cu bucurie alegerea
tovarășului Nicolae Ceausescu în funcția

♦ 1 »

de președinte al Frontului Unității Socialiste

Chiar colectivul din care face 
parte ne oferă destule exemple in 
acest sens. In primul rînd angaja
mentul : să îndeplinească planul 
pe 1974 pină la 1 . • .
întrecerea socialistă 
fășoară in ... . 
lea Blaznei și Valea 
echipele de mineri conduse de 
tor Muresan, Damian Ilolicec, 
țius Emil II muncesc cu 
ruire și pasiune pentru ca 
zultatele să fie, de la o zi la 
mereu mai bune. In primele patru 
luni din acest an, colectivul acestei 
unități a depășit cu mai mult de 
trei procente planul 1a producția 
globală, cu peste patru procente pla
nul la producția-marfă și cu 8,5 și. 
respectiv, 21,4 la sută prevederile la 
minereul extras și minereul prelu
crat.

— In martie au fost atinși para
metrii proiectați la noua mină Va
lea Blaznei, pusă in funcțiune cu o 
jumătate de an mai repede, aflăm 
de la ing. Igor Bădașcu, directorul 
unității.

decembrie. In 
_ ... . ce se des-
abatajele minelor Va- 

’ ” * Vinului,
Nis- 
Por- 
dă-

— Sintem hotărtți ca, pini la 
Sfirșitul anului, Ia Rodna să obți
nem peste plan mai mult de 10 000 
tone minereu extras, adaugă secre
tarul comitetului de partid de aici.

...Iată-ne pe noua platformă in
dustrială de la Bistrița, rod bogat și 
generos al actualului cincinal. Fa
brici multe. Alte capacități se alia 
in construcție și vor intra curind în 
funcțiune. Ing. Mieu Liciniu, direc
torul întreprinderii de utilaje pen- . 
tru industria materialelor de con
strucție și refractare, ne ajută 
să înțelegem că aici producția se 
desfășoară in paralel cu lucrările 
de execuție a noilor capacități.

— Pină la 23 August ne-am pro
pus să terminăm montarea a încă 
600 de tone de mașini și utilaje, 
concomitent cu realizarea ritmică a 
sarcinilor do producție, completează 
Ioan Theil, șeful atelierului me- 
cano-energetic.

Din datele oferite de interlocutori 
mai rezultă că, in perioada care a 
trecut de la începutul anului, colec
tivul primei întreprinderi construe-

O noua promoție
De ieri, odată cu 

ultima oră de curs, o 
nouă promoție de ab
solvenți ai liceelor 
noastre se află in fata 
marelui examen al 
vieții. începeți o mun
că nouă, intr-un timp 
care a fost transfor
mat de revoluția so
cialistă. de dezvoltarea 
furtunoasă a științei 
și tehnicii in perioada 
celor mai repezi pre
faceri economice și so
ciale și a celei mal 
mari mobilități profe
sionale pe care am cu
noscut-o vreodată.

Liceele noastre, care 
materializează princi
piul că singura educa
ție completă este edu
cația prin muncă, s-au 
străduit să vă dezvol
te — independent de 
un eventual invăță- 
mint superior viitor — 
receptivitatea față de 
r.oul tot mai diversi
ficat pe care-1 veți ln- 
tilni in viață. Ele s-au 
străduit să vă dezvol
te dorința și capacita
tea de a participa ac
tiv la înfăptuirea so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Dacă școala a reușit 
în această operă, pri
nosul vostru de recu
noștință față de po
porul care a muncit 
spre a crea condițiile 
materiale in care v-ați 
putut ridica pe scara 
valorilor sociale, va 
consista in îndreptarea 
voastră heintirziată 
spre locurile de mun
că In care se hotărăște 
direct soarta produc
ției materiale, a bazei 
societății noastre. In 
virful scării valorilor 
sociale stă în epoca

noastră munca direct 
productivă, pentru că 

........... ori- 
și 
fi 

să

nici o activitate, 
cit de frumoasă 
fructuoasă, nu ar 
reușit niciodată 
facă posibilă transfor
marea muncii Intr-o 
activitate intelectuală 
cum a reușit creația 
din domeniul practic, 
tehnico-ștllnțific. Pe 
de altă parte, sint si
gur că printre voi nu 
există nici unul care

însemnări de acod.
Remus RÂDULEȚ

să nu fie convins că 
munca fizică nu e cu 
nimic mai prejos decit 
cea intelectuală și că 
oricare din aceste 
munci, săvârșită îm
preună cu conștiința 
datoriei împlinite din 
acest punct de vedere, 
înnobilează pe om.

Astăzi sintem în 
curs de industrializare 
rapidă, iar prin mun
ca plină de abnegație 
a poporului vom în
cheia stadiul de inten
să industrializare spre 
sfirșitul acestui secol, 
clnd bacalaureatul va 
fi probabil un buh 
ciștigat pentru între
gul popor, pentru că 
tehnica nouă, pe care 
o vom folosi, 
plasa tot 
profesiuni 
fectuarea 
producției 
tâțîle de
ei. Dintre acestea, cer
cetarea va absorbi re-

va de- 
mai multe 
din spre e- 
dlrectă a 

spre actitd- 
pregâtire a

lativ puține forțe de 
muncă, iar proiectarea, 
dezvoltarea experi
mentală de produse și 
procedee tehnologice 
noi sau ameliorate, in
venția și inovația de 
transferare și pune
re la punct a ei 
producție, vor 
nevoie de un 
de muncă to 
mare. Atunci ce 
găsi in virful scării 
valorilor munca pur și 
simplu, fiindcă prac
tic nu va mai exista 
deosebire intre activi
tățile numite astăzi fi
zice și, respectiv, in
telectuale. Dar și a- 
tunci munca va avea 
o independență cu atit 
mai mare și o valabi
litate cu atit mai cu
prinzătoare, cu cit va 
fi mai aproape de pro
ducția materială, iar 
acolo se vor găsi cei 
ce optează astăzi pen
tru munci direct pro
ductive.

La aceste temeiuri 
se adaugă convingerea 
că adevărata demo
crație nu se poate 
realiza sub nici un as
pect fără oamenii ca
pabili de a asigura cu 
răspundere umplerea 
noii noastre structuri 
sociale cu un conținut 
de muncă cit mai bo
gat in rezultate con
crete. De aceea vă în
demn să vă îndreptați 
spre aceste munci și 
să folosiți elanul vos
tru tineresc pentru a 
grăbi, prin munca și 
energia voastră tine
rească, Înaintarea țârii 
spre societatea 
listă dezvoltată 
tilateral, pentru a că
rei realizare ne stră
duim cu toții.

toare de mașLnl din acest județ a 
realizat la producția globală o depă
șire de 800 000 lei. Concomitent sa 
acordă toată atenția finalizării eta
pei a doua, constructorii și mentorii, 
fiind hotâriți ca această capacitate 
să fie pusă in funcțiune înainte de 
23 August. Adică, cu o lună înainta 
de termen.

— Colectivul de la fabrica de tex
tile nețesute „Nettex" și-a propus 
nu numai îndeplinirea exemplară și 
depășirea planului de stat pe anul 
in curs, ci și atingerea cu un tri
mestru mai repede a parametrilor 
proiectați : aceasta se va concretiza 
într-o producție suplimentară de 
peste 2,5 milioane lei, a tinut să ne 
spună ing. Angelica Crețu, secretara 
comitetului de partid.

Harnicul și inimosul colectiv al a- 
cestei unități se mindreșle cu pres
tigiul pe care și l-a dobindit in ju
deț. In primele patru luni, pro
ductivitatea muncii a fost aici 
superioară sarcinii stabilite, iar in
dicatorii la producția globală și 
marfă au fost depășiți. Si un fapt 
remarcabil : mai bine de 80 Ia sută 
din producția suplimentară este 
realizată aici pe seama creșterii 
productivității muncii.

O scurtă convorbire și cu ing. 
Emilian Pușcar, directorul între
prinderii de hîrtie din Prundul Bir- 
gâului, cea mai veche fabrică de a- 
cest fel din țară.

— In centrul activității noastre, 
spune directorul, se situează efortul 
pentru îmbunătățirea calitativă a 
celor opt sortimente de hîrtie fabri
cate. Si încă ceva : la nivelul anu
lui curent realizăm, cu aceeași ca
pacitate, o producție cu 30 ’ 
mai mare decit in 1971.

— Bistrițenii. se mindresc cu re
zultatele de pină acum 
ing. Gheorghe Zirbo, secretar al Co
mitetului județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.R. Se mindresc cu noile uni
tăți date în funcțiune sau aflate in 
construcție, rod al politicii partidu
lui de industrializare socialistă, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor zo
nelor țării. Sintem convinși că ho- 
tărirea tuturor organizațiilor noastre 
de partid, a comuniștilor, a munci
torilor, Inginerilor și tehnicienilor 
bistrițeni de a înfăptui înainte de 
termen sarcinile de plan pe 1974, pe 
întregul cincinal, va fi tradusă in

la sută

aprecia

Sever UTAN

In pagina a lll-a mesaje și telegrame de felicitare

Șantier in șantier
la poarta maritimă a țării

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a V-a)

vas româ- 
tonaj, operă 
exclusivitate 
constănțeni.

socia-
mul-

Mai intii mi s-au dat 
cîteva repere. Ceea ce 
știam cu cițiva ani in urmă 
despre portul și șantierul 
naval Constanța era de 
mult depășit de realitate. 
Acele repere erau noile 
dimensiuni ale lumii ma
ritime românești. Da, ci
frele demonstrau vastita
tea operei, un munte în
treg s-a mutat din loc 
mișcindu-șl cocoașele de 
piatră pe care le-a avut 
de ci nd lumea, la Canara, 
lingă Ovidlu, pentru a se 
cuica in mare și a des
chide către larg brațul u- 
nni dig al cărui capăt se 
pierde La orizont. O aco- 
Lată de peste șapte km ar
cuită intr-un gest ocroti
tor, pusă să apere de furia 
valurilor respirația calmă 
a portului. Se spune că in 
brațul de rocă al acestui 
dig s-a clădit atita piatră 
cit In trupul piramidei lui v _ _ _ _ _

Keops, adică vreo " 500 000 
tone. Danele noului port 
sint capabile să primească 
simultan zeci de nave de 
mare tonaj, Constanța pro- 
punindu-și să atingă in

1980 parametrii celor mai 
mari porturi ale Europei.

Senzația șantierului o 
constituie insă noul doc 
uscat pentru asamblarea 
navelor de mare capacita
te, și ea constă într-o a-

devărată premieră in sti
lul și ritmul construcțiilor, 
în vreme ce construcția 
docului înaintează, apro- 
piindu-se de faza finală a 
lucrărilor, in imensa lui

lucrează la montajul aces
tei nave care se Întrupea
ză simultan cu finisa
rea docului. Este în imagi
nea acestui șantier in șan
tier o tulburătoare semni-

cavitate de beton se Înaltă 
marele mineralier de 55 000 
t.d.w., primul 
nesc de marc 
aparținind in 
navaliștilor _________
Peste 1 600 de constructori

ficațle a ritmurilor noas
tre : timpul este constrins 
să cuprindă in unitățile 
sale de măsură, imposibil 
de dilatat sau de precipi
tat, un volum dublu sau 
triplu de operă umană.

Sint 523 de hectare 
uscat și apă in aria portu
lui și a șantierului naval 
constănțean, iar in spațiul 
acesta muncesc 12 000 de
oameni, constructori de 
nave, docheri, navigatori, 
meseriași ai uscatului și 
temerari matrozi — prin
tre care peste 4 000 de co
muniști — toți oameni 
truo și suflet angajați in 
lupta plLnă de eroism pen
tru lărgirea ferestrei mari
time a României socialiste, 
pentru creșterea puterii 
noastre navale.

In 1960, cirid la Galați se 
pregătea lansarea primului 
cargou românesc de 4 500 
t.d.w., scriam cu uimire 
despre dimensiunile navei, 
iar un poet făcea o meta
foră din faptul că in cala 
vasului ar fi putut să in-

Fabrica „Nettex din Bistrița, recent 
pusâ in funcțiune, reprezintă un 
punct de confluență Intre moderni
tatea dotării tehnologice, tinerețea 
colectivului șl ambiția acestuia de 
a se situa printre fruntașii întrecerii 
socialiste, atit din |udeț, cit șl din 

țara întreagă
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STATUTUL
Frontului Unității Socialiste din Republica Sncialistă România

Frontul Unității Sorinii «te din Re
publica Socialistă România este cel 
mai iarg organism politic permanent, 
revoluționat, dcmoctatic, cu carac
ter reprezentativ, care constituie ca
drul organizatoric de unire a for
țelor politice și sociale ale națiunii 
noastre socialiste, pentru participarea 
acestora la elaborarea și Înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, li conducerea tu
turor domeniilor de activitate.

Frontul Unității Socialiste este 
constituit din Partidul Comunist 
Român, organizații do masă, ob
ștești. profesionale. cooperatiste, 
consilii ale oamenilor muncii apar- 
tinind naționalităților conlocuitoare, 
uniuni ale creatorilor, asociații si 
societăți științifice, culturale șt 
snortive. culte, precum și alte orga
nizații,

Organizațiile care compun Frontul 
Unității Socialiste recunosc drept 
forță politică conducătoare Partidul 
Comunist Român și acționează in

CAPITOLUL I
Activitatea politică și socială 
a Frontului Unitățji Socialiste

ART. 1. Frontul Unității Socialiste 
participă la elaborarea și dezbaterea 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială a țârii, acționează, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
prin organizațiile de masă și 
obșlești componente, pentru mobili
zarea capacităților și energiilor oa
menilor muncii in vedeiea continuă
rii industrializării socialiste a țării, 
dezvoltării agriculturii, invățâmintu- 
lui. științei și culturii, punerii în va
loare și gospodăririi raționale a bo
gățiilor tării, creșterii eficienței in 
toate domeniile construcției socia
la-.

ART. 2. Frontul Unității Socialiste 
coordonează activitatea organizațiilor 
de masă și obștești componente In 
probleme de interes general, asigură 
conlucrarea activă dintre acestea în 
antrenarea tuturor cetățenilor la rea
lizarea politicii partidului și statului, 
la dezbaterea și soluționarea proble
melor obștești și a treburile publice.

ART. 3. Frontul Unității Socialiste 
acționează pentru dezvoltarea orin- 
duirii noastre socialiste, perfecționa
rea organizării și conducerii activi
tății economico-sociale, dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste și 
participarea maselor la conducerea 
societății, pentru exercitarea libertă
ților cetățenești și a drepturilor de
mocratice garantate de Constituție, 
pentru afirmarea activă a organiza
țiilor de masă și obștești in viața 
politică a țării. Frontul Unității So
cialiste sprijină pregătirea cetățeni
lor pentru apărarea patriei, a cuce
ririlor revoluționare ale poporului.

ART. 4. Frontul Unității Socialiste 
militează pentru înfăptuirea politicii 
naționale a partidului și statului nos
tru, pentru întărirea continuă a prie
teniei și frăției dintre oamenii mun
cii români și cei aparținind naționa
lităților conlocuitoare, pentru parti
ciparea lor activă la înflorirea con
tinuă a României socialiste.

ART. 5. Frontul Unității Socialiste 
organizează dezbaterea proiectelor 

Urinai unitate pentru realizarea po
liticii sale marxist-leninlste, pusă in 
slujba ridicării continue a bună
stării materiale șl spirituale a Între
gului popor, a propășirii Republicii 
Socialiste România, a cauzei păcii 
și colaborării in lume.

în cadrul Frontului Unității So
cialiste sc afirmă și sc dezvoltă a- 
lianța clasei muncitoare — clasa cea 
mai înaintată a societății noastre 
cu țărănimea și intelectualitatea, u- 
nitatea și prietenia frățească dintre 
oamenii muncii români și coi apar- 
tinînd naționalităților conlocuitoare, 
coeziunea socialistă a tuturor cla
selor $i categoriilor sociale din patria 
noastră in jurul Partidului Comunist 
Român — forța politică conducătoare 
in Republica Socialistă România.

Frontul Unității Socialiste are la 
baza întregii sale activități pro
gramul elaborat de Partidul Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului in România.

de legi și hotăriri, consultarea cetă
țenilor asupra problemelor care pri
vesc dezvoltarea țării, a județelor și 
localităților, preocupările și interese
le acestora.

ART. 6. Frontul Unității Socialiste 
organizează, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, campaniile 
electorale si propune candidați de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare. îndru
mă și controlează activitatea deputa
tion analizează munca acestora șl 
ii aiută in indeolinirea mandatului 
încredințat de alegători.

ART. 7. Frontul Unității Socialiste 
organizează și conduce controlul ob- 
ș'esc. exercitat cu participarea oame
nilor muncii, in scopul îmbunătățirii 
continue a producției bunurilor de 
consum, a condițiilor de muncă, a 
aorovizionârli și servirii populației, 
precum și al protejării mediului în
conjurător.

ART. 8. Frontul Unității Socialiste 
coordonează activitatea cultural-edu- 
cativâ și de răspînd’re a cunoștințe
lor științifice desfășurată de orga
nizațiile de masă și obștești comno- 
nente. în vederea dezvoltării conști
inței socialiste a oamenilor muncii, 
a afirmării principiilor eticii și echi
tății socialiste, a ridicării nivelului 
general de cunoaștere al maselor și 
a formării cnnr°ntiei științific des
pre lume ; organizează activități de 
Informare a populației asupra poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului.

ART. 9. Frontul Unității Socialiste 
organizează participarea cetățenilor 
la acțiuni pentru dezvoltarea locali
tăților urbane și rurale, la realizarea 
de obiective economice și Rocial-cul- 
turale. la sistematizarea și buna gos
podărire a orașelor și satelor.

ART. 10. Frontul Unității Socialis
te acționează pentru înfăptuirea po
liticii externe a partidului și statu
lui de întărire a prieteniei, colaboră
rii și alianței frățești cu toate ță
rile socialiste, de solidaritate inter- 

natlonallstft eu mișcarea comunistă 
și muncitorească, cu forțele antilm- 
porialiste, progresiste și democratice, 
de colaborare și cooperare cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente. cu țoale țările lumii. In
diferent de orlnduirea lor socială. 
Frontul Unității Socialiste militează 
pentru promovarea in viața interna
tional.! a principiilor respectării In
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne. egalității în drepturi, evantaiu
lui reciproc, dreptului fiecărui popor

CAPITOLUL II
A. Organizarea Frontului Unității

Socialiste
ART. 11. Frontul Unității Socia

liste se organizează pe principiul te
ritorial, cuprinzind toate organizațiile 
componente la nivel național, jude
țean. municipal, orășenesc si comu
nal. Forma de organizare a Frontu
lui Unității Socialiste in sate este 
organizația sătească, din care pot 
face parte toți locuitorii.

ART. 12. In relațiile dintre orga
nele de conducere ale Frontului U- 
nităfii Socialiste se aplică principiul 
centralismului democratic. Hotărîrile 
organelor de conducere se adoptă cu 
majoritate de voturi. Hotărîrile or
ganelor superioare sint obligatorii 
pentru toate organele și organizațiile 
Frontului Unității Socialiste din raza 
lor de activitate.

Organizațiile componente au înda

B. Organele superioare 
ale Frontului Unității Socialiste

ART. 15. Forul suprem al Frontu
lui Unității Socialiste este congre
sul. care se convoacă de către Con
siliul Național o dată la 5 ani. Con
gresul se constituie din delegați de
semnați de către organizațiile com
ponente și delegați aleși de conferin
țele județene ale Frontului Unității 
Socialiste.

Congresul extraordinar poate fi 
convocat de către Consiliul Național 
din proprie inițiativă sau la cererea 
a cel puțin două treimi din numărul 
organizațiilor componente ale Fron
tului Unității Socialiste.

Modul de desemnare și alegere a 
delegaților la congres se stabilește 
de către Consiliul Național.

ART. 16. Congresul are următoa
rele atribuții :

a) analizează activitatea desfășura
tă de Frontul Unității Socialiste și 
Consiliul Național in perioada din- 
treicongre^e ;

b) stabilește obiectivele și' sarcinile 
ce revin Frontului Unității Socialiste 
pentru îndeplinirea programului 
Partidului Comunist Român ;

c) adoptă și modifică Statutul ;
d) alege președintele Frontului 

Unității Socialiste ;
e) alege Consiliul Național al 

Frontului Unității Socialiste din 
membri ai organizațiilor componente 
desemnați de acestea, oameni ai 
muncii care lucrează nemijlocit in 

do a-șl făuri propriul șău destin in 
conformitate cu voința si aspirațiile 
sale.

Frontul Unității Socialiste dezvoltă 
relații cu organisme similare din ță
rile socialiste, cu partide și organi
zații politice si obștești progresiste 
din alte țări, du mișcări de eliberare 
națională, cu personalități ale vieții 
politice, culturalo și științifice, con
tribuind la întărirea forțelor care 
acționează pentru cauza libertății, 
independentei, păcii și progresului 
social in lume.

torirea de a aplica hotărîrile comu
ne luate in cadrul organelor de con
ducere ale Frontului Unității Socia
liste.

ART. 13. Activitatea organelor 
Frontului Unității Socialiste se des
fășoară pe baza principiului muncii 
și conducerii colective. In elaborarea 
hotăririlor, organele Frontului Uni
tății Socialiste asigură o largă con
sultare a organizațiilor componente, 
a maselor de oameni ai muncii. ,

ART. 14. La Frontul Unității So
cialiste pot adera organizații de 
masă, obștești, profesionale, coope
ratiste, culte, precum si alte orga
nizații care recunosc Statutul și par
ticipă activ la înfăptuirea sarcinilor 
ce revin Frontului Unității Socialiste.

producție, reprezentanți ai vieții so
ciale, științifice și cultural-artistice.

ART. 17. Activitatea Frontului 
Unității Socialiste, intre congrese, 
este condusă de Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Consiliul Național are următoarele 
atribuții :

a) organizează și controlează Înde
plinirea hotăririlor Congresului Fron
tului Unității Socialiste ;

b) organizează dezbaterea proiecte
lor de legi și hotăriri, precum și ac
țiuni de consultare a maselor asupra 
problemelor privind dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, politica in
ternă șl internațională ; inițiază 
proiecte de legi ;

c) organizează campaniile electo
rale pentru alegerea deputaților in 
organele puterii de stat ; propune 
candidați de deputați pentru Marea 
Adunare Națională ; prezintă propu
neri privind retragerea mandatului 
acelor deputați din Marea Adunare 
Națională care nu iși îndeplinesc în
datoririle ce le revin ; face recoman
dări cu privire la componența orga
nelor supreme ale puterii și admi
nistrației de stat ;

d) coordonează- acțiunile comune 
ale organizațiilor de masă și obștești 
componente pentru înfăptuirea hotă
ririlor adoptate ; Îndrumă și contro
lează activitatea organelor locale ale 
Frontului Unității Socialiste ;

e) hotărăște asupra cererilor de 
adorare la Frontul Unității So
cialiste ;

f) reprezintă Frontul Unității So
cialiste in relațiile internaționale și 
adoptă planul de relații externe ;

g) alege Biroul Executiv, vicepre
ședinții și secretarii Consiliului Na
țional.

ART. 18. Consiliul Național ae în
trunește in ședințe plenare, cel pu
țin de două ori pe an.

ART. 19. Activitatea Frontului Uni
tății Socialiste, in intervalul dintre 
plenarele Consiliului Național, este 
condusă de către Biroul Executiv.

Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste 
are următoarele atribuții :

a) conduce activitatea curentă și 
asigură îndeplinirea hotăririlor a- 
doptate de către Consiliu! Național;

b) analizează activitatea organiza
țiilor de masă și obștești componente 
și a consiliilor locale pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite de către 
Frontul Unității Socialiste și Infor
mează Consiliul Național asupra con

C. Organele locale 
ale Frontului Unității Socialiste

ART. 21. Forul de conducere’ al 
activității Frontului Unității Socia
liste pe plan local este conferința 
județeană, municipală, orășenească, 
comunală, respectiv adunarea gene
rală sătească.

Conferința se constituie din dele
gați desemnați de organizațiile com
ponente, delegați aleși in adunări ale 
oamenilor muncii și delegați aleși 
de conferințele ierarhic inferioare, 
respectiv de adunările generale să
tești ale Frontului Unității Socialiste.

Conferințele și adunarea generală 
sătească pentru analiza activității, 
alegerea consiliilor și a delegaților 
se convoacă o dată la 5 ani, de că
tre consiliile locale, potrivit norme
lor stabilite de Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste.

ART. 22. Conferința județeană, 
municipală, orășenească, comunală, 
respectiv adunarea generală să
tească are următoarele atribuții :

a) analizează activitatea consiliu
lui și stabilește sarcinile ce ii revin 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și statului de dezvoltare econo- 
mico-socială și culturală a țării ;

bl alege consiliul Frontului Uni
tății Socialiste din membri ai orga
nizațiilor componente desemnațp de 
acestea, oameni ai muncii care lu
crează nemijlocit In producție, re
prezentanți ai vieții sociale, știin
țifice și cultural-artistice ;

c) alege delegați pentru conferin
ța ierarhic superioară. Conferința 
județeană alege delegați pentru 
Congresul Frontului Unității Socia
liste.

ART. 23. Organizația sătească o 
Frontului Unității Socialiste acțio
nează ca for al obștei, organizează 
participarea cetățenilor la viața po
litică. economică, cultural-educativă 
și edilitar-gospodăreăscă a localită
ții respective. Organizația săteas
că se întrunește, de regulă, semes
trial, pentru a dezbate activitatea 
desfășurată, probleme legate de via
ța satului și continua lui dezvoltare 
social-economică. 

cluziilor și măsurilor ce se Impun ; 
asigură îndrumarea și controlul ac
tivității consiliilor locale ale Frontu
lui Unității Socialiste ;

c) organizează acțiuni de mobili
zare a populației, in caz de calami
tăți naturale, pentru limitarea și în
lăturarea urmărilor acestora ;

d) organizează Înfăptuirea planului 
de relații externe adoptat de Consi
liul Național ;

e) îndrumă activitatea de presă și 
editorială a Frontului Unității So-' 
cialiste ;

f) aprobă și asigură execuția buge
tului anual; administrează bunurile 
Frontului Unității Socialiste ;

g) aprobă acordarea de ajutoare 
din Fondul de solidaritate interna
țională ;

h) înființează comisii permanente 
sau temporare pe diferite domenii de 
activitate.

ART. 20. Biroul Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste se Întrunește cel puțin o 
dată la patru luni.

ART. 24. Consiliile județene, mu
nicipale, orășenești, comunale și să
tești sint organe locale ale Frontu
lui Unității Socialist? și exercită, 
sub Îndrumarea organelor de partid, 
în unitățile teritorial-administrative 
in care iși desfășoară activitatea, ur
mătoarele atribuții :

a) inițiază acțiuni comune ale or
ganizațiilor de masă și obștești com
ponente in vederea participării a- 
cestora, cu eforturi unite, la mobi
lizarea tuturor cetățenilor pentru 
Înfăptuirea planurilor de dezvoltare 
economico-socialâ a județelor, mu
nicipiilor, orașelor și comunelor ;

b) organizează dezbaterea publică 
a proiectelor planurilor de dezvol
tare economico-socială pe plan lo
cal, a proiectelor de legi și hotăriri ; 
consultarea cetățenilor asupra pro
blemelor care privesc dezvoltarea 
județelor și a localităților, preocu
pările și interesele acestora ;

c) organizează campaniile electo-' 
rale pe plan local și propun candi
dați de deputați pentru consiliile 
populare ; prezintă propuneri pentru 
retragerea mandatului acelor depu
tați din consiliile populare care nu 
își îndeplinesc îndatoririle ce le re
vin ; fac recomandări cu privire la

CAPITOLUL III
Dispoziții

ART.' 29- Frontul Unității Socia-s. 
liste,- organele sale de conducere, la 
toate nivelurile, conlucrează cu or
ganele puterii și administrației de 
stat și le sprijină In îndeplinirea 
atribuțiilor ce le revin.

ART. 30. Frontul Unității Socialis
te organizează acțiuni pentru con
stituirea Fondului de solidaritate 
internațională.

ART. 31. Frontul Unității Socialis
te are organe de presă proprii și 
desfășoară activitate editorială, atit 

component* * organelor executive ale 
organelor locale ale puterii de stat ;
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PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului
• Gimnastica pentru top.

8,40 Cravatele roșii.
0,35 Film serial pentru copii : 

„Daktari".
10,00 Viața satului.
11,15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii. Concert 

simfonic popular realizat de 
Televiziunea din R.D.G.

12.30 De strajă patriei — Raport 
ostășesc in anul XXX.

13,00 Album duminical.
15.30 Stadion.
16,10 Baladă pentru acest pămlnt.
16,20 Film serial : ,,17 clipe ale 

unei primăveri. Episodul VI.
17,40 Clntare patriei — concurs 

coral interjudetean.
19,00 Lumea copiilor. „Prietena 

noastră apa“.
19.30 Tclelurnal a SftDtămlna po

litică internă șl internaționa
lă In imagini. (

d) coordonează desfășurarea uni
tară a acțiunilor cultural-educative 
și de Informare n populației, Iniția
te de organizațiile de masă și ob
ștești componente, pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, educarea acestora in spiri
tul eticii și echității socialiste. al 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist, pentru cunoașterea șl 
respectarea legilor ; Îndrumă mun
ca de răspindire a cunoștințelor ști
ințifice in rindul maselor ; antre
nează organizațiile componente la 
dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport și a educației sani
tare ;

e) organizează și conduc controlul 
obștesc ; îndrumă activitatea orga
nizațiilor componente pentru rezol
varea propunerilor și sesizărilor oa
menilor muncii ;

f) coordonează activitatea comite
telor de cetățeni in organizarea de 
acțiuni educative și edilitar-gospo- 
dăreștl cu participarea locuitorilor ;

g) organizează acțiuni de mobili
zare a populației, în caz de calami
tăți naturale, pentru limitarea și în
lăturarea urmărilor acestora, precum 
și pentru sprijinirea unităților socia
liste, localităților și gospodăriilor a- 
fectate ;

h) analizează periodic cum se des
fășoară, pe plan local, activitatea 
social-economică . și cultural-educati
vă, modul in care organizațiile com
ponente acționează pentru îndeplini
rea sarcinilor ce revin Frontului U- 
nilății Socialiste.

ART. 25. Consiliile județene, mu
nicipale, orășenești și comunale se 
întrunesc in ședințe plenare o dată 
pe semestru, iar consiliile sătești, 
trimestrial.

ART. 26. Pentru conducerea acti
vității curente, consiliile județene, 
municipale, orășenești, comunale și 
sătești iși aleg birouri executive; de 
asemenea, aleg președintele, vice
președinții și secretarul.

Birourile executive ale consiliilor 
județene, municipale, orășenești, co
munale și sătești se întrunesc, de 
regulă, trimestrial.

ART. 27. Birourile executive orga
nizează, in funcție de cerințele 
muncii, comisii pe probleme, perma
nente sau cu caracter temporar.

ART. 28. Consiliul municipal Bucu
rești al Frontului Unității Socialis
te are atribuții similare cu cele ale 
consiliului județean, iar consiliile 
sectoarelor municipiului București 
cu cele ale consiliilor orășenești.

generale
In limba română cît și în- limbile 
naționalităților conlocuitoare.

ART. 32. Mijloacele financiare ale 
Frontului Unității Socialiste se con
stituie din :

a) veniturile provenite din activi
tatea de presă și editorială proprie ;

b) contribuții ale organizațiilor 
componente ;

c) venituri din activități cultural- 
artistice și sportive ;

d) donații.

(Urmare din pag. I)

de actualitate și perspectivă ale 
F.U.S. — dezbaterile in plen și pe 
comisii dind posibilitatea unui larg 
schimb de păreri și experiență, 
criticării unor carențe și neimpli- 
niri, formulării a numeroase pro
puneri privind activitatea de viitor.

Pe bună dreptate se spune că 
țeluri mari solicită energii mari. 
Pornind de la premisa majoră a 
creșterii rolului și importanței 
Frontului Unității Socialiste in 
viata politică si socială, congresul 
a relevat, ca obiectiv fundamental 
al activității acestuia, întărirea uni
tății tuturor forțelor politice și so
ciale ale societății noastre, a În
tregii națiuni in 
înfăptuirea poli
ticii partidului, in 
opera de făurire 
a societății socia
liste multilateral 
dezvoltate. Trans
formările pro
funde in viața 
societății, progra
mul măreț de 
dezvoltare econo
mico-socială tra
sat de partid pre
supun angrenarea 
întregului poten
țial uman al țării, 
desfășurarea unor 
mari forțe sociale — îar pentru ■ 
asigura asemenea energii este ne
voie, înainte de toate, de unirea 
cit mai strinsă a tuturor forțelor 
politice și sociale.

înțelepciunea populară a intuit 
dintotdeauna și a exprimat plastic 
acest adevăr in' binecunoscuta 
zicală „unirea face puterea". Este 
ceaa ce experiența poporului nostru 
a verificat din plin de-a lungul 
Istoriei, unitatea de acțiune - a 
forțelor democratice, progresiste, 
dovedindu-se un factor decisiv in 
lupta pentru neatirnare, pentru a- 
părarea ființei naționale, cucerirea 
independenței și suveranității, pen
tru libertate, dreptate și progres 
social. Pe bună dreptate s-a sub
liniat In expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că făurirea a- 
cestei unități'in jarul și sub con
ducerea partidului comunist a 
avut un roi esențial în eliberarea 
țării de sub jugul fascist și cuce
rirea puterii de către clasa munci
toare și aliații săi, in asigurarea 
victoriei depline a noii orinduiri 
in patria noastră. în același timp, 
Însăși această victorie, transformă
rile profunde pe care ea le-a an
trenat in structura socială a socie
tății românești au întărit și ridi
cat pe o treaptă superioară unita
tea forțelor politice și sociale, i-au 
asigurat acel liant puternic, in
destructibil pe care-1 constituie 
comunitatea de interese și aspirații 
ale tuturor claselor și categoriilor 
sociale, ale întregului nostru po
por. Crearea Frontului Unității So

cialiste a constituit consacrarea 
organizatorică a unității politice a 
națiunii noastre socialiste, precum 
și a perspectivei de unire tot mai 
strinsă și de apropiere tot mai 
deplină a țuturor claselor și ca
tegoriilor sociale pe calea făuririi 
noii societăți de oameni ai muncii, 
in orocesul formării poporului 
muncitor al societății comuniste.

Congresul Frontului Unității So
cialiste și-a desfășurat lucrările In 
anul jubiliar al celei de-a XXX-a 
aniversări a Eliberării patriei, anul 
Congresului al XI-lea care va a- 
dopta programul de perspectivă al 
partidului, precum și noul plan 
cincinal, prognozele de dezvoltare 
economico-socială a țării oină in

Congresul Frontului Unității Socialiste - 
elocventă afirmare a largii unitătl a națiunii noastre

1990. Cit de grandioase sint obiec
tivele de viitor — și, deci, cit de 
mult vor crește rolul și sarcinile 
frontului In vederea îndeplinirii 
lor se poate vedea și din acele pre
vederi ce se configurează pentru 
proiectul viitorului cincinal : in
vestiții pentru dezvoltarea econo
miei de circa 950—960 miliarde lei, 
creșteri de 8.7 la sută anual ale pro
dusului social șl de circa 10 la sută 
anual a venitului național, nou și 
puternic avint al invățămintu- 
lui, științei și culturii, ridicare 
substanțială a nivelului de trai — 
fiind elocvente in această privință 
asemenea repere, cum ar fi mărirea 
retribuției medii lunare la 2 400 lei 
sau faptul că in ce privește con
strucția de locuințe se vor realiza 
in numai 5 ani peste 800.000 de 
apartamente, cifră care reprezintă 
aproape un sfert din totalul locuin
țelor construite in întreaga perioadă 
a celor 29 de ani dintre 1945 și 1973. 
Este limpede că pentru a realiza 
prevederile grandioase ale progra
mului de dezvoltare economico- 
socială ce va fi adoptat de congres, 
se impune ridicarea la un nivel su
perior a activității in toate sec
toarele, punerea tot mai eficientă in 
valoare a potențialului material 
și uman de care dispunem, activi
zarea tuturor energiilor poporului, 
a întregii lui capacități de muncă 
șl de creație.

Valorificarea uriașelor resurse de 
inițiativă și activitate constructivă 
ale poporului sint strlns legate de 
dezvoltarea democrației socialiste, 

Frontul Unității Socialiste fiind 
menit să devină un și mai puternic 
motor al acestui proces. Tocmai 
In acest scop congresul a sub
liniat importantele sarcini și a- 
tribuții ce revin F.U.S. — de 
la coordonarea activității orga
nizațiilor componente, incit fiecare 
să-și poată îndeplini cit mai bine 
rolul său specific, să poată asigura o 
participare cit mai activă a membri
lor săi la viața politică și social-eco
nomică a țării, și pină la organizarea 
dezbaterii publice a diferitelor pro
iecte de legi și hotăriri, a tuturor 
problemelor Importante ale politi
cii interne șl externe a partidului, 
în această privință, congresul a 
subliniat, ca una dintre sarcinile 

apropiate, de cea mai mare Impor
tanță și responsabilitate, dezbaterea 
largă cu masele populare, cu Între
gul popor a prevederilor noului 
plan cincinal, a prognozelor de 
perspectivă, a întregului program 
de dezvoltare economică șl socială 
a României ce vor fi supuse apro
bării Congresului al \ XI-lea al 
partidului.

Unul din domeniile de Intensă 
preocupare pe scara Întregii so
cietăți il constituie activitatea edu
cativă pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
pentru formarea omului nou, cu o 
concepție științifică despre lume șl 
un larg orizont de cunoaștere, cu o 
morală înaintată. Și in acest do
meniu, Frontului Unității Socialiste 
li Incumbă importante îndatoriri^ 
puse pregnant in evidență de con
gres. Așa cum sublinia in expunerea 
sa tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
centrul activității Frontului Unității 
Socialiste trebuie să se afle per
manent omul. Aceasta implică pre
ocuparea F.U.S. atit pentru îmbu
nătățirea condițiilor materiale de 
viață, cit și pentru Înnoirea mo
rală, pentru cultivarea spiritului 
nou, socialist, in gindirea și com
portarea oamenilor, ca și in rela
țiile sociale. In Întreaga viată a 
societății — printr-o contribuție 
mal activă la înfăptuirea progra
mului ideologic al partidului.

Frontul Unității Socialiste înde
plinește, cum se știe, importante 

funcții pe plan extern! Dezvoltlnd 
legăturile cu numeroase organisme 
politice similare, cu partide și or
ganizații politice democratice, pro
gresiste. antiimperialiste. cu mișcă
rile de eliberare națională, cu par
tide de guvernămint din noile state 
independente, F.U.S. a adus o con
tribuție prețioasă la întărirea soli
darității poporului român cu for
țele democratice de pretutindeni In 
lupta pentru pace și securitate in
ternațională, libertate șl democra
ție. Apreciind aceste rezultate, con
gresul a subliniat totodată necesi
tatea continuării și dezvoltării ac
tivității frontului pe plan extern, 
i-« deschis noi și largi perspective, 

pentru a-și spori 
mereu aportul la 
afirmarea și pro
movarea politicii 
externe a parti
dului șl statului 
pusă In slujba 
intereselor po
porului român, 
ca ți a cauzei ge
nerale a socialis
mului. a păcii și 
prieteniei Intre 
popoare, la dez
voltarea relațiilor 
de solidaritate in
ternationalists cu 
toate forțele pro

gresului și păcii. Fără îndoială că 
aceasta va face să crească șl mai 
mult numărul prietenilor de care 
se bucură tara noastră pe toate me
ridianele globului, va sluji cu- 

, noașterii și conlucrării intre po
poare in lupta pentru edificarea , 
unei lumi mal bune și mai drepte.

Prin adoptarea de către congres 
a Statutului Frontului Unității So
cialiste. care stabilește, principiile 
și normele organizării activității 
consiliilor și organizațiilor F.U.S., 
au fost create premisele unei mai 
bune funcționări a acestora, cores
punzător rolului sporit și noilor sar
cini ce le revin in societate.

La încheierea lucrărilor Congre
sului Frontului Unității Socialiste, 
6e poate aprecia că prin întreaga 
sa desfășurare, prin Indicațiile $1 
sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului și președintele 
republicii, prțn documentele și ho- 
tăririle pe care le-a adoptat, con
gresul marchează un nou și mare 
pas înainte in întărirea unității po
porului în Jurul Partidului Comu
nist Român, In concentrarea tutu
ror forțelor sale spre înfăptuirea 
politicii partidului. Aceasta este 
chezășia că realizările istorice do- 
bindite In opera de făurire n noii 
orinduiri vor fi mereu amplificate, 
că Rațiunea noastră va înainta ne
abătut cu pași șl mai mari pe dru- ' 
mul progresului și prosperității, al 
făuririi socialismului și- comunis
mului.

„MEMORIA 
ARGEȘULUI"

Ieri s-a inaugurat In Jude
țul Argeș cea de-a 6-a ediție a 
festivalului cultural-artistic intitu
lat „Memoria Argeșului". Adunarea 
festivă a avut loc la casa de cul
tură a sindicatelor. Cu acest prilej, 
tovarășul Ion Dincă, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
a prezentat expunerea : „Cultura 
Argeșului în cele 3 decenii de la 
eliberare". Participanții la adunare 
au audiat, apoi, un concert simfo
nic susținut de orchestra Radiotele- 
viziunii.

Programul de acțiuni al festiva
lului, eșalonat intre 25 mai și 2 iunie 
in toate localitățile județului, a în
scris simpozioane pe teme politice 
și științifice, cum sint : „30 de ani 
de la insurecția națională antifas
cistă armată", „Politica P.C.R. de 
modernizare a localităților urbaâe 
și tendințe de sistematizare a ora
șelor in județul Argeș", spectacole 
artistice, întilniri ale oamenilor 
muncii cu activiști de partid șl oa
meni de cultură, zile dedicate frun
tașilor in producție, tineretului, re
citaluri de poezie etc. (Gh. Cirstea).

UN SPECTACOL 
EMOJIONANT

In sala Teatrului maghiar de 
stat din Sf. Gheorghe, laureatii 
festivalului de teatru și poezie pa
triotică „Partid — inima țării" și

tv 

ei concursului cultural-artistic 
„Țara mea de glorii" au susținut 
un spectacol de gală. Programul 
prezentat de cei peste 200 de ti
neri artiști a reprezentat o vibran
tă manifestare a dragostei și ata
șamentului tuturor locuitorilor ro
mâni, maghiari, de alte naționali
tăți, față de țară, partid și popor. 
(Tomori Geza).

bseh
EXPOZIȚII

ALE AMATORILOR
In mal multe localități din ju

dețul Bihor — Vașcău, Beiuș, ora
șul dr. Petru Groza — s-au des
chis expoziții de artă plastică ale 
artiștilor amatori locali. Lucrările 
prezintă aspecte din viata de zi cu 
zi a oamenilor muncii, din efortu
rile lor pentru continua ridicare a 
nivelului economic, social și- cultu
ral al județului, portrete și peisaje 
din frumusețile naturale ale Biho
rului. (Dumitru Gâță).

20,00 Reporter *74.
20,25 Antena TV vă aparține ! Te 

salut, oraș romantic...
22,00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă. Selecțiuni 

înregistrate din cuplajul 
bucureștean de fotbal : Spor
tul studențesc — Rapid șl 
Steaua — Dinamo (Divizia A).

PROGRAMUL II

10,00 — 11,45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu".

20,00 Film serial pentru copii : 
„George". Episodul „George 
se Îndrăgostește".

20,25 Desene animate.
20,35 Weimar — film documentar.
21.10 Film serial : „Columbo".

LUNI 27 MAI 1974

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune fn limba maghiară. 
19,00 Steaua litoralului. A patra

ediție a concursului Interlu- 
dețean de muzică populară.

19,20 loot de seri : Cățelușul as
tronaut.

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Avanpremieră.

CONCERTUL 100
Cvartetul Filarmonicii de stat 

din Cluj, căruia i s-a atribuit 
numele de „Napoca", a împlinit 
10 ani de existență. în această pe
rioadă, /ormația camerală clujeană 
a reprezentat cu cinste arta com
ponistică și interpretativă româ
nească in mai multe țări ale. lu
mii. Evenimentul a fost marcat 
simbătă seara de un concert jubi
liar, al 100-lea de la înființarea 
formației. Artistul emerit Ștefan 
Ruha, Vasile Horvath, Vasile FU- 
lop și Iacob Dula au interpretat 
„Ciocirlia" și lucrări reprezentati
ve din Haydn, Beethoven și 
Brahms. (Al. Mureșan).

PREZENTE ALE ELEVILOR 
ARTIȘTI

In cadrul manifestărilor cultu
rale dedicate acestui an jubiliar, o 
contribuție semnificativă și-o aduc 
și elevii liceelor de artă din Con
stanța. Zilele acestea, sala Teatru
lui de dramă și comedie a găzduit 
recitalul de pian dat de Sanda 
Luca, elevă a liceului de muzică. 
De asemenea, la Galeriile de artă 
din Constanța s-a deschis o expo
ziție de pictură, sculptură și gra
fică in care sint expuse aproape 
200 de lucrări ale elevilor liceului 
de arte plastice, de o mare varie
tate tematică. Ambele manifestări 
s-au bucurat de o frumoasă pri
mire dirt partea publicului. 
(George Mihăescu).

20,05 Cinci decenii In trei capitol*.  
Documentar.

20.25 Publicitate.
20.30 Roman foileton : „Casa Bud- 

denbrook". Producție a stu
diourilor din R.F. Germania. 
Ecranizare după Thomas 
Mann. Episodul II.

21,13 Voci tinere, clntece ale ztle- 
• lor .noastre.

21.30 Revista literar-artlstlcâ TV.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n \

17.30 Telex.
17.35 Avanpremiera săntămlnii.
17.45 Film artistic : „Pădurea pier

dută" — producție a studiou
rilor cinematografice „Bucu
rești'*.  Premieră TV.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : 

„Daktari".
20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Muzica românească tn con

temporaneitate. Sinteze (Vil); 
Muzica vocală de cameră.

21.20 Baladă pentru acest pămlnt. 
„Dealul cu melci" șl „Casca
da de la Vidra".

21.35 Film serial : „Urmărirea". 
Producție a Televiziunii ro
mâne.
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Țara întreagă salută cu bucurie alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de președinte al Frontului Unității Socialiste

Cu legitimi mindrie patriotică, 
eu inimile pline de bucurie si dra- 
<o«te fierbinte — «e scrie In trlc- 
grama adresat*  de CONSILII I 
M \ICIP\1 BUCUREȘTI £L 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCI V 
LISTE comuniștii, toți cetâțehii 
Capitalei vâ adret cară, mult sti
mate tovarăș? Nic-'tar Caușescu. 
cele mal calde felicitări fi rcspec- 
tuoasr urf*rl  de viat*  luncă, sănă
tate si putere de muncă, cu prile- 
lul alrjeril dumneavoastră, cei mol 
iubit fiu al națiunii noastre. cMăuil- 
tor Încercat «I neînfricat al Romft- 
fii*l  n« drumul victorios al snria- 
1 «-nulul. In înalta f”nrți*  de pre- 
»■' ■•'al Frontului Unității So
cialiste.

(Continuare în pag. a IV-a)

în alegem a dumneavoastră !n a- 
eearii funde de primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste, noi 
vedem o nouă fi elocventă mani
festare a unității de voință a în
tregului popor, un act firesc al dra- 
gostei si uimei cu care sinteli ln- 

r conjurat dc toți cetățenii României 
?ori-îliste, fără deosebire de națio- 
ri'itate. pentru neprecupețitul fi 
pilduitorul devotament si fierbinte- 
1- patriotism cu care vă dăruit! tft- 
r i. poporului român. partidului, cu 
ale căror năsulnt*  ș; idealuri vi 
identificați In voință fi fapte.

Istoria construcției noastre «o- 
c’aliste este puternic marcată de 
prezența dumneavoastră dinamică 
și neobosită, realizările remarcabile 
dobindite de poporul român in 
dervoltcroa v-ioții sale materiale si 
solrituale fiind indisolubil legate 
de personalitatea dumneavoastră, 
d? Înțelepciunea, energia și clarvi
ziunea cu care conduceți partidul 
fi «tatul nostru, de spiritul dinamic, 
p-efund revoluționar si înnoitor ne 

.............. : i f r •: o 
vieți sociale.

Vasta aeri-ritate Internațională pe 
care o desfășurat! în sp;r?.ul unei 
Înalte rrepo---bi’. *5ti  fntn de cau- 

s al —' • g '
sulul social, activitate care întru- 
n'ș‘e aderi ur. ea unanimă a intrr- 
gr’ui nostru ronor si se bucură de 
o lir-'ă anrecie-" re arena Interna
țională. -^rerintă o contribuție 
remarcabilă la dezvoltarea relațiilor 
fț» nrjeten’* si colaborare cu tonte 
t’rita socialiste si cu celelalte țări 
»’? lumii, la întărirea Unității miș
cării comuniste si muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste, demo
cratice. antiimnerialiste. la promo
varea unui climat nou în viața in
ternațională. a păcii si colaborării 
intre toate popoarele.<___ —_____

Urtndu-v*  din toată inima noi 
ti remarcabile succese in nobila fl 
Înalta misiune pe care poporul v-a 
incrcdințat-o. vă asigurăm, tot
odată. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in numele Consi'iilul 
municipal al Frontului Unitâ’.li 
Socialiste, al organizațiilor sale 
componente, al tuturor locuitorilor 
Capitalei, că vom acționa neabă
tut. strins uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, fiu si con
ducător al poporului român — pen
tru infăntulre.i programului Parti
dului Comunist Român de edificare 
a sacietătli socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru continua proră- 
sire si prosperitate a României.

Vestea alegerii dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae. 
Cea so<:cu. în înalta funcție de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste a fost primită cu pro
fundă sallsfacțio și sentimente de- 
aleasă mindrie de către oamenii 
muncii — români, germani, ma
ghiari — de pe întreg cuprinsul 
iudeîulul Sibiu — se scrie in tcle- 
gri-na adresată do COMITETUL 
JUDEȚEAN sirii al p.c.r. si 
CONSILIUL JUDEȚEAN AL FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE.

Votul unanim al reprezentanților 
poporului care a consfințit această 
alegere istorică are pentru noi toti 
cei care am învățat să ne înarmăm 
cu forța iradiantă a exemplului 
dumneavoastră personal semnifi
cația unui act de Înaltă apreciere.

Națiunea fi-a manifestat încă o 
dată încrederea in cel mai vrednic
și mai iubit fiu al său. dind ex
pres.e prețuirii personalității dum

eforturilor stăruitoare 
închinați fără preget 
României socialiste.

neavoastră, 
pe care le 
progresului
propășirii poporului român, cauzei
păcii șt înțelegerii in lume.

Prin această alegere, cel dinții 
Congres al Frontului Unității So
cialiste capătă aura unui eveni
ment istoric cu ample rezonanțe 
in întreaga noastră viată politică, 
economică și socială, prilejuind o 
nouă și convingătoare afirmare a 
unității poporului in jurul partidu
lui comunist, a politicii sale în
țelepte. clarvăzătoare.

Sin tem ferm convinși că înnobi
lat de capacitatea dumneavoastră 
de încercat și unanim apreciat con
ducător. Frontul Unității Socialiste 
va răspunde » comandamentelor so- 
cial-economice ale acestei vremi, 
va deschide participării cetățenești 
noi perspective de activitate rod

nică în vasta operă dc construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Folosim acest prilej pentru a 
afirma încă o dată hotărirca co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii do pe aceste meleaguri de 
a munci fără precupețite, de a în
treține mereu viu focul întrecerii 
socialiste in cinstea celor două eve
nimente politice ale Acestui an ju
biliar, sub semnul angajamentului 

Mesaje și telegrame de felicitare, expresii 
ale unității întregului popor in jurul partidului, 

al conducătorului iubit
care animă astăzi milioane de oa
meni de pe intreg cuprinsul țării j 
cincinalul înainte de termen.

Să ne trăiți ani mulți, cu sănă
tate, pentru fericirea poporului ro
mân și afirmarea României socia
liste.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
T.C.R. ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE se scrie :

Asemenea întregului popor, co
muniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile sucevene trăiesc acum, 
ca și in neuitatele clipe ci nd ați 
primit învestitura de președinte al 
republicii, o nemărginită bucurie, 
sentimente de fierbinte patriotism 
pentru alegerea dumneavoastră, 
iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, 
ca președinte al Frontului Unității 
Socialiste, organizație ce înmă
nunchează voința și forța monoli
tică a națiunii noastre socialiste, 
angajate plenar în făurirea unei 
opere fără precedent in istoria nea
mului nostru.

Noi vedem în înalta funcție cu 
care ați fost investit o nouă și pu
ternică dovadă a dragostei și ata
șamentului nețărmurit cu care po
porul român — care a știut dintot- 

detuna să-și prcțulascft valorile — 
vft Înconjoară pe dumneavoastră, 
cel mai de seamă fiu al său, 
eminent revoluționar șl conducător, 
strălucit exponent al virtuților na
țiunii noastre, care v-ați închinat 
viața, gindirea și puterea excep
țională de muncă fericirii pitrici, 
ridicării bunăstării, demnității șl 
prestigiului el, statornicirii in lume 
a unul climat rodnic de colaborare, 
progres și pace.

Stăpinițl de aceste alese ginduri 
și sentimente, puternic mobilizați 
de conținutul programatic, de deose
bita valoare teoretică și practică a 
magistralei expuneri, prezentată de 
la tribuna Congresului Frontului 
Unității Socialiste, oamenii muncii 
din județul nostru, membrii tuturor 
organizațiilor de masă, obștești și 
profesionale, sint ferm hotărîți ca, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, să dea viață 
prețioaselor îndemnuri adresate na
țiunii, punindu-și elanul, abnegația 
si competența in slujba traducerii 
in faptă a cuvintului înflăcărat al 
partidului.

Ca expresie a acestei hotărâri, vă 
raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sucevenii, 
care s-au angajat să cinstească, mă
rețele evenimente din acest an ju
biliar cu realizarea sarcinilor pe 4 
ani ai cincinalului pină la 23 Au
gust 1974, iși onorează cuvintul dat 
in fața partidului, reușind ca pînă 
in prezent să înregistreze un avans 
de 98 de zile la actualul cincinal.

Rezultatele dobindite pină acum, 
responsabilitatea și dăruirea pe 
care le investim in procesul avintat 
al muncii vor face ca județul nos
tru să înflorească necontenit, să 

contribuie In și mal mare măsură 
la prosperitatea poporului, la înăl
țarea și fericirea patriei noastre so
cialiste, la făurirea viitorului el 
comunist.

Toți locuitorii județului Constan
ta. in frunte cu comuniștii, au luat 
cunoștință cu deplină satisfacție $1 
bucurie de alegerea dumneavoastră 
in înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste — se 

scrie In telegrama adresată dn CO
MITETUL JUDEȚEAN CONSTAN
ȚA AL P.C.R.

Noi vedem în aceasta sentimen
tele de dragoste profundă, de În
credere nețărmurită, de stimă și 
respect nutrite de Întregul nostru 
popor față de dumneavoastră — 
eminent conducător de partid și de 
stat, personalitate de înalt pres
tigiu international, luptător neîn
fricat pentru continua dezvoltare 
și prosperitate a României socia
liste. pentru cauza comunismului, 
a păcii, prieteniei și colaborării 
internaționale.

Si ctf acest prilej vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că toti cei ce muncesc din această 
parte a tării, sub directa conducere 
a comitetului județean de partid, 
isi vor dărui Întreaga lor energie 
de muncă, vor tace totul pentru a 
îndeplini programul stabilit de pri
mul Congres al Frontului Unității 
Socialiste, pentru a realiza planul 
cincinal înainte de termen, întim- 
Dinind astfel cu noi și importante 
succese a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R, 

în telegrama adresată de CONSI
LIUL JUDEȚEAN GORJ AL FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE, in 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din acest județ, se 
scrie : Ne exprimăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplină 
satisfacție pentru alegerea dum
neavoastră, de primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste, in 
funcția de președinte al acestui 
reprezentativ organism — expresia 
coeziunii și unității politice a în
tregii noastre națiuni In jurul 
partidului.

Acest act de semnificație majoră 
pentru evoluția social-economlcâ, 
politică și spirituală a României so
cialiste se Întemeiază pe stima 
deosebită și prețuirea de care vă 
bucurați in rindul tuturor oameni
lor muncii, ca urmare a activității 
prestigioase pe care o desfâșurați 
în vederea ridicării neîncetate a 
țării pe noi trepte ale progresului 
și civilizației. Personalitatea dum
neavoastră proeminentă reprezintă 
cel mai fidel aspirațiile și năzuin
țele Întregului popor, puterea și 
voința sa de acțiune pentru fău
rirea vieții noi, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sintem încredințați, tovarășe 
secretar general, că, avîndu-vă in 
frunte pe dumneavoastră, Frontul 
Unității Socialiste se va afirma, in 
continuare, cu vigoare, ca un orga
nism politic revoluționar, profund 
democratic, asigurind cadrul orga
nizatoric cel mai adecvat pentru 
participarea tuturor oamenilor 
muncii la conducerea treburilor ță
rii, la înfăptuirea neabătută a poli
ticii Partidului Comunist Român.

Cetățenii Gorjului vă asigură, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru a transpune in viață pre
țioasele idei cuprinse in expunerea 
ro3tită de dumneavoastră la Con
gresul Frontului Unității Socialiste, 
pentru a spori contribuția lor la 
permanenta dezvoltare și înflorire 
a patriei noastre socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN NEâMȚ 
al p.c.r., consiliul județean 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE exprimă, de asemenea, 
intr-o telegramă, adresată in nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
acest județ, bucuria și satisfacția 
în legătură cu alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de președinte al Frontului Unității 
Socialiste din patrLa noastră.

Această Învestitură de mare 
răspundere, acordată de plenul pri

mului Congres al Frontului Unită
ții Socialiste — se scrie in telegra
mă — constituie o dovadă in piu» 
a stimei și respectului cu care vă 
înconjoară Întregul popor român, o 
expresie elocventă a unității de 
nezdruncinat dintre partid șl popor, 
o garanție a victoriilor noastre pe 
drumul ferm pe care ne conduceți 
cu clarviziune pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României.

Folosim acest prilej pentru a a- 
sigura . incă o dată conducerea 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, mult Iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii din județul Neamț 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce le revin din hotărîrlle 
Congresului al X-lea al partidu
lui, in scopul realizării înainte de 
termen a planului cincinal.

Hotărlrea unanimă a participanți- 
lor la congres de a vă alege in 
înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste izvorăște din 
voința șl acordul unanim al între
gului popor, din Încrederea ne
țărmurita a națiunii noastre in 
modul strălucit cu care ne con
duceți spre piscurile cele mai 
înalte ale progresului și civiliza
ției — se scrie in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R.

Activitatea neobosită ce o desfft- 
șurați in fruntea partidului șl 
statului nostru, proeminenta dum
neavoastră personalitate, cunoscută 
și apreciată pe toate meridianele 
lumii, rolul hotăritor pe care 11 
aveți în elaborarea liniei politice 
generale a partidului, în afirmarea 
României socialiste ne înflăcărează 
elanul creator, ne dau tăria de a 
acționa cu și mai multă energie 
pentru edificarea României socia
liste și comuniste.

însuflețiți de înflăcărată cuvin- 
tare pe care ați rostit-o de la 
înalta tribună a congresului. ne 
exprimăm — subliniază in încheiere 
telegramă — hotărlrea fermă de a 
înmănunchea și mai strins ener
giile tuturor locuitorilor județului 
pentru sporirea contribuției noastre 
la progresul general al țării, la în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
economico-sociale și a angajamen
telor asumate în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al XI-lea al 
partidului, pentru înfăptuirea ac
tualului plan cincinal înainte de 
termen.

Din cuvînful participanților la Congresul Frontului Unității Socialiste
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MIHAI DALEA
Congresul Frontului Unității 

Socialiste «e înscrie in viața po
litică și socială a patriei noas
tre ca un eveniment de impor
tanță deosebită pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Pe baza expunerii de 
mare însemnătate teoretică și 
practică, a perspectivelor lumi
noase ale tării, prezentate de 
secretarul general fii partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
dezbaterilor ample, pline de răs
pundere pentru viitorul țării, 
congresul va adopta — fără în
doială — hotărâri generatoare de 
noi energii, de spirit creator și 
inițiativă pentru înfăptuirea e- 
xemolară a programului Parti
dului Comunist Român, consa
crat progresului multilateral al 
țârii, ridicării României pe noi 
culmi de civilizație și progres 
social.

Relevind rolul Important pe 
care ii are Frontul Unității So
cialiste in domeniile fundamen
tale ale dezvoltării națiunii 
noastre socialiste, vorbitorul a 
spus : Succesul și prestigiul ac
tivității sale se datoresc condu
cerii de către partid, călăuza în
cercată a poporului pe drumul 
luminos a] socialismului și co
munismului. faptului că in frun
tea Consiliului Național se află 
cel mai iubit și mai devotat fiu 
ai poporului nostru, întâiul pre- 
I?din te al republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. '

în condițiile amplului proces 
de lărgire și adinclre a demo
crației socialiste, de perfecțio
nare a organizării și conducerii 
vieții sociale, sindicatele — care 
reunesc în rindurile lor întreaga 
clasă muncitoare șl celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, in
diferent de naționalitate, in du
bla lor calitate de proprietari și 
producători — au întreprins nu
meroase acțiuni pentru atrage
rea celor ce muncesc la elabo
rarea. dezbaterea și Înfăptuirea 
legilor statului, la fundamenta
rea ©lanurilor anuale și de per
spectivă ale dezvoltării econo
miei naționale, la soluționarea 
problemelor complexe sociale și 
culturale a'e patriei, la condu
cerea societății noastre socia
liste.

în vasta activitate desfășurată 
de partid pentru accelerareapro- 
gresului economic și social al 
țării, sindicatele, participante 
active la realizarea programului 
Frontului Unității Socialiste, au 
gituat in centrul preocupărilor 
lor mobilizarea oamenilor mun
cii pentru realizarea înainte de 
termen a actualului cincinal. A- 
vind importante atribuții in or
ganizarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii și a Între
cerii socialiste in întreprinderi. 
ocup!ndu-se de generalizarea 
Inițiativelor și metodelor avan
sate de muncă, indrumind acti
vitatea obștească a inginerilor 
și tehnicienilor, a inovatorilor 
fi inventatorilor. sindicatele 
f.-au adus contribuția la dezvol
tarea elanului creator al oame
nilor muncii In lupta pentru 
realizarea fi depășirea planului 

pe primii trei ani al actualului 
cincinal.

Exprimindu-și hotărirea fer
mă de a înfăptui obiectivele sta
bilite de partid, oamenii muncii 
s-au angajat, cu prilejul dezba
terii sarcinilor de plan pe anul 
1974, să desfășoare larg între
cerea socialistă pentru a obline. 
in cinstea celei de-a XXX-a o- 
niversări a eliberării patriei și 
celui de-aț XI-lea Congres al 
partidului, noi succese in rea
lizarea înainte de termen a pla
nului cincinal.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, alături 
de ceilalți factori educaționali, 
și-a concentrat activitatea in di
recția îmbunătățirii conținutului 
muncii politico-educative și lăr
girii orizontului și capacității dc 
cunoaștere ale maselor. în scopul 
însușirii documentelor de partid, 
a cuvintărilor deosebit de im
portante ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a legiior țării, la 
nivelul grupelor sindicale sin*,  
organizate 16 000 cicluri de con
ferințe, la care participă oame
nii muncii din întreprinderi și 
instituții, necuprinși in invătă- 
mintul de partid.

în 6trinsă conlucrare cu cele
lalte organizații, cu Uniunea 
Tineretului Comunist, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Consiliul Național al Femeilor, 
au fost organizate 784 universi
tăți populare cu circa 300 000 
cursanți, cursurile desfâșurindu- 
se cu precădere in întreprinderi 
și instituții. Așa cum s-a sub
liniat și in cadrul dezbaterilor, 
in domeniul activității politice 
și cultural-educative mai avem 
încă multe de făcut pentru a 
imprima acestei activități un 
caracter mai larg de masă, cu 
un conținut mal combativ, mili
tant și partinic. Există incă 
multe neajunsuri in folosirea 
baz-i materiale, în activitatea 
cidrelor chemate să desfășoare 
rr.dnca cultural-educativă. Con- 
siderâm necesar ca Frontul 
Unității Socialiste să realizeze o 
mai judicioasă coordonare in 
scopul folosirii raționale a ba 
zei materiale existente, asigu
rind ca fiecare instituție cultu
rală, indiferent de subordonare, 
să desfășoare o activitate edu
cativă corespunzătoare cerințe
lor spirituale ale maselor popu
lare.

In cadrul lucrărilor congresu
lui s-a subliniat rolul sindica
telor, organizații largi ale cla
sei muncitoare, ale maselor de 
oameni ai muncii. In cadru) 
Frontului Unității Socialist?, 
la activitatea de control ob
ștesc, majoritatea covirș’toere 
a membrilor aleși In echipele 
de control obștesc fiind membri 
ai sindicatelor.

Avind in vedere indicațiile 
date de tovarășul Nicolae 
Ceauș^-cu cu privire la necesi
tatea ridicări! permanente a ca- 
jitâ'il produselor, s-a acordat 
o moi mare atenție exercitări! 
controlului obștesc In Întreprin
derile producătoare de bunuri 
de consum. Se poate evidenția 
ca un fapt pozitiv că o pârte 

din neajunsurile constatate au 
fost înlăturate, dar considerăm 
ca exercitarea controlului co
șesc asupra producției bunurilor 
ue consum poate și trebuie să 

' influențeze in mai'mare măsura 
îmbunătățirea calității produse
lor in aceste sectoare.

Au fost, de asemenea, organi
zate controale obștești privind 
aprovizionarea curentă și de 
iarnă a populației, respectarea 
prețurilor și tarifelor la mărfu
rile destinate fondului pieței, 
păstrarea și conservarea produ
selor agroalimentare, aplicarea 
prevederilor legilor in legătură 
cu construcția de locuințe, ad
ministrarea și întreținerea fon
dului locativ. Mai puțin a ac
ționat controlul obștesc In uni- 

• tățiie pentru servirea populației 
din mediul rural, in instituțiile 
pentru asistență medicală, cul- 
tural-artistice, in transportul in 
comun.

Concomitent cu eforturile ce 
se depun in vederea creșterii 
eficienței controlului obștesc, 
considerăm că este necesar să 
se asigure o mai bună corelare 
a controlului de către organele 
de stat cu atribuții in acest do
meniu, pentru a evita unele 
paralelisme sau frecvența slabă 
a controlului in unele sectoare, 
asigurindu-se In același timp 
valorificarea mai deplină a pro
punerilor făcute in vederea îm
bunătățirii activității unităților 
controlate. Va trebui să acțio
năm cu mai multă hotăriie 
pentru organizarea temeinică și 
mai eficientă a controlului in 
toate sectoarele, in vederea 
combaterii manifestărilor de ne
glijență și lipsă de răspundere 
față de bunurile obștești, pen
tru cultivarea unei atitudini 
civilizate, a respectului șl soli
citudinii față de cerințele oa
menilor muncii, Îndeosebi a lu
crătorilor din unitățile sanitare, 
comerciale și de prestări ser
vicii.

In continuare, vorbitorul ■ 
spus : Vă rog să-mi permiteți 
ca de la această Înaltă tribună 
să mă asociez și eu Înaltelor 
aprecieri date amplei activități 
internaționale desfășurate de 
partidul și statul nostru, contri
buției remarcabile aduse de 
președintele republicii noastie 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mare personalitate a 
lumii contemporane, inițiator al 
multor acțiuni de largă rezo
nanță internațională destinate 
promovării progresului, păcii, 
bunei înțelegeri intre țări și 
popoare.

Uniunea Generală a Sindica
telor. parte componentă a Fron
tului Unității Socialiste, Întreți
ne legături de prietenie și co
laborare cu organizații sindica
le din 115 țări și este hotărită 
să dezvolte in continuare rela
țiile cu sindicatele din toate ță
rile socialiste, din celelalte țări, 
cu organizațiile sindicale din ță
rile care au pășit pe calea dez
voltării independente, pe baza 
intereselor comune ale celor cp 
muncesc, in spiritul solidarității 
muncitorești internaționale.

Uniunea Generală a Sindica
telor din România se angajează 
să-și aducă întreaga contribuție 
la întărirea unității de acțiune a 
mișcării sindicale mondiale, a 
tuturor forțelor progresiste, de
mocratice. antiimperialiste. pen
tru Instaurarea unor relații noi 

In viața internațională, pentru 
pace și progres social.

Aprecierile și recomandările 
deosebite făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
contribuția sindicatelor la înfăp
tuirea sarcinilor construcției so
cialiste constituie pentru orga
nele și organizațiile sindicale un 
puternic indemn, un îndrumar 
prețios pentru îmbunătățirea 
continuă a activității, a meto
delor și formelor de muncă, 
pentru a fi la înălțimea res
ponsabilităților. a sarcinilor 
puse de partid in fața sindicate
lor.

A? dori să supun congresului 
o propunere cu privire la alege
rea președintelui Frontului Uni
tății Socialiste. In proiectul de 
Statut se prevede că președin
tele este ales de Consiliul Na
țional. Date fiind importanta a- 
cestei funcții și rolul pe care-1 
are președintele în orientarea și 
conducerea activității acestui 
for. care reunește toate organi
zațiile politice, sociale și obștești 
din țara noastră, propun ca pre- 
ș^rii^tele Frontului Unității So
cialiste să fie ales de congres, 
în acest scop, consider necesar 
să se facă modificările corespun
zătoare la proiectul de Statut, 
dindu-se astfel curs numeroa- 
selor propuneri făcute în cadrul 
lucrărilor pe comisii.

Ia încheiere, vorbitorul șț-a 
exprimat acordul cn nroiectul de 
Statut, cu modificările propuse. 

cu proiectul de rezoluție pre
zentat congresului și a asigurat 
Congresul Frontului Unității 
Socialiste, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că Uniunea Generală 
a Sindicatelor, imbunătățindu-și 
necontenit activitatea, conlu- 
crind strins cu celelalte organi
zații componente, va depune toa

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
LUDOVIC FAZEKAS

In contextul acestui an jubi
liar — a subliniat vorbitorul —. 
Congresul Frontului Unității 
Socialiste evidențiază, In mod 
strălucit, coeziunea de nezdrun
cinat ce caracterizează societa
tea socialistă, unitatea tuturor 
forțelor sociale și' politice din 
țara noastră, devotamentul și 
încrederea nemărginită cu care 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, urmează 
Partidul Comunist Român, pe 
secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In județul Harghita, unde tră
iesc și muncesc in deplină uni
tate și frăție oameni ai muncii 
români și maghiari, consiliul 
județean al Frontului Unității 
Socialiste, consiliile orășenești, 

te eforturile pentru a-și spori 
contribuția la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru. închi
nată in întregime fericirii po
porului. afirmării multilaterale a 
personalității umane, prosperi
tății și înfloririi României so
cialiste.

comunale și sătești au acționat 
cu consecventă pentru a deveni 
puternice organisme politice cu 
caracter democratic, larg re
prezentativ, care să asigure mo
bilizarea tuturor forțelor La în
făptuirea in cit mai bune condi
ții a sarcinilor economice, a 
prevederilor actualului plan cin
cinal înainte de termen.

Bucurîndu-ne de grija deose
bită a conducerii de partid șl 
de stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. economia ju
dețului nostru se dezvoltă ac
celerat. pe baza unui amplu pro
gram de investiții. Aceasta 
constituie o expresie grăitoare 
a politicii generale , juste, a 
partidului de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării. Numai in 

perioada 1971—1973. fondurile 
aiocate de stat pentru dezvol
tarea social-economicâ a jude
țului au depășit 3 miliarde de 
lei, punindu-se in funcțiune 15 
noi capacități de producție, iar 
in acest an dispunem de cel 
mai mare volum de investiții 
din istoria județului, fondurile 
alocate depășind peste un mi
liard 400 milioane lei, ceea ce 
va permite ca alături de cele 
18 obiective șl capacități de pro
ducție aflate in construcție să 
începem altele noi.

Dezvoltarea econorrfică a ju
dețului este evidențiată și de 
faptul că din cei 308 mii de 
locuitori 91 000 sint salariați, 
revenind astfel 295 salariați la 
mia de locuitori. Iată baza so
lidă a egalității în toate dome
niile. Anual, construim și dăm 
in folosință, în medie, cite 1 200 
de apartamente, precum și nu
meroase alte obiective social- 
culturale : săli de clasă, creșe, 
cămine, grădinițe și altele. 
Ne-am situat printre primele 
județe din țară care ne-am 
bucurat de darea in folosință 
a unui spital județean cu 700 
de locuri.

Dezvoltarea industriei, agri
culturii, a celorlalte ramuri ale 
producției materiale are pro
funde implicații în viața socia
lă a județului. Tocmai de aceea, 
consiliile Frontului Unității So
cialiste. urmărind in permanen
ță realizarea sarcinilor econo
mice. militează pentru Întărirea 
legăturilor lor cu oamenii 
muncii, informindu-i sistematic 
asupra politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, punind in dezbaterea 
lor proiectele de legi.

Participarea cetățenilor la re
zolvarea treburilor de stat și 
obștești îmbracă o gamă variată 
de forme — a adăugat vorbito
rul. în consiliile frontului, la 
diferite niveluri. In comisiile pe 
probleme, în echipele de con
trol obștesc iși desfășoară ac
tivitatea peste 5 600 de cetățeni, 
oameni ai muncii români, ma
ghiari, fără deosebire de națio
nalitate.

în lumina programului parti
dului nostru privind îmbunătă
țirea activității de educare so
cialistă a maselor, s-a acor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE CONSTANTIN

îmi revine cinstea să repre
zint, împreună cu alți tovarăși 
la primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste, un detașa
ment important al clasei noastre 
muncitoare, pe muncitorii mi
neri din Valea Jiului. Aș dori 
să exprim și cu această ocazie 
protunda. recunoștință a mineri
lor pentru ințelepciunea și con
secvența cu care partidul, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, promo
vează politica marxist-leninistă 
de industrializare a țării, de 
dezvoltare în ritm intens a for
țelor de producție, baza sigură 
de creștere continuă a nivelului 
de viață materială și culturală 
a oamenilor muncii, a întregului 
popor. 

dat o atenție mai mare Întăririi 
rolului școlii, ca principal fac
tor de cultură și civilizație.

In județ funcționează, in ra
port cu ponderea pe care o are 
populația maghiară, 287 de școli 
și licee de cultură generală, li
cee de specialitate și școli pro
fesionale cu secții mixte in lim
bile română și maghiară sau 
numai in limba maghiară. A- 
ceasta constituie o grăitoare 
expresie a posibilităților largi 
pe care le au copiii oamenilor 
muncii maghiari de a învăța in 
limba maternă. în același timp, 
ne preocupă — și doresc să re
lev faptul că există un interes 
general și din partea părinților 
— ca tinerii de naționalitate 
maghiară să-și însușească Cit 
mai bine limba română. Ei iși 
dau seama că este in interesul 
lor, că este o condiție esenția
lă pentru afirmarea lor in toa
te domeniile vieții economic» 
și sociale.

Totodată, milităm cu hotărira 
pentru respectarea prevederilor 
constituționale cu privire la 
folosirea nestingherită a limbii 
materne în justiție, administra
ție., in toate sferele vieții socia
le. Și din acest punct de ve
dere există o situație bună în 
județ, o atmosferă de muncă 
creatoare. In ce privește activi- 
tateaf cultural-artistică, pe sce
nele caselor de cultura, clubu
rilor, căminelor culturale se 
prezintă programe comune. în 
limbile română și maghiară, 
tradițiile vieții spirituale s« 
pun in valoare deopotrivă.

Unitatea, prietenia și frăția 
oamenilor muncii fac parte din 
cele mai frumoase trăsături ale 
vieții noastre noi. Plămădite și 
cimentate in focul luptei pentru 
scuturarea jugului exploatării 
sociale și naționale, tradițiile 
frățești ale poporului nostru 
s-au îmbogățit tot mai mult in 
anii de după eliberare. Sintem 
hotărîți să ridicăm pe noi trep
te aceste cuceriri și să nu ad
mitem nimănui, niciodată, să 
umbrească in vreun fel această 
oglindă vie și curată a sufle
tului poporului nostru.

Vorbitorul a sprijinit propu
nerea alegerii de către congrei 
a președintelui Frontului Uni
tății Socialiste.

Eu lucrez la Exploatarea mi
nieră Lupeni, intr-unui din cele 
mai mari abataje din Valea 
Jiului. împreună cu ortacii mei 
am ținut să întimpinăm acest 
mare eveniment — primul Con
gres al Frontului Unității Socia- 

cu depășirea sarcinilor 
d? plan care ne revin cu peste 
6 0(10 tone de cărbune cocsifi- 

eare se adaugă la cele 
20 000 tone cărbune extrase in 
acest an in Valea Jiului. Briga
da noastră este hotârită ca, in 
continuare, în întimpinarea ce- 
, ’ S’ '."a XXX-a aniversări a eli- 
\ "v-t*.  Patf!ei a Congresului al XI-lea al Partidului Comu
nici Român, să dea peste plan
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Din cuvîntul parlicipanților la Congresul Frontului Unității Socialiste
(Trenare din pag. * îll-a)

c-i puțin 10 000 tone de cărbune

Vreau să asigur partidul, pe 
tovarășul N icnite Ceausescu 
care l-o pnartâ muncitorii mi- 

marra într-vere pentru lndepl!- 
termen.

Am ascultat cu măre atenție 
r-punerea fecuti In congres de 
tovarășul Nicolae Ceausescu. A- 
cest document de rna-c Insrm-

»■ frtific. rent's! al politicii par- 
t dulul și orientează ferm, cu

și mai s'.rinsâ a poporului In 
j irul și sub conducerea parti- 
sociaiiste multilateral dezvol
tate.

Avfnd în vedere sarcinile rar® 
t Unității Socialis’e în coor
donarea și îndrumarea activită- 
t i deputatilor, consiliul Fron- 
tu'-v Unitâtii Socialiste din ora
ri.c. discuții de lucru cu grupuri 
de deputaîi și cu cetățenii pe 
p-nblemelc dezvoltării, ale bu- 
r.--. gospodiriri și înfrumusețării 
orașului. In asemenea discuții, 
problemele se dezbat deschis, 
cetățenii sint invitați să spună 
ce probleme mal trebuie rezol
vate in cartierul in care loci- 
I 'sc. cum au fost ajutați de 
c putații pe care i-au ales.

Am studiat cu atenție proiec
tul Statutului Frontului Unității 
Socialiste și am retinut o pre
vedere pe care o consider ca 
deosebit de importantă. Este 
vorba despre faptul că. In fie
care localitate, consiliul Frontu
lui Unității Socialiste organizea
ză direct acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică in domeniul 
înfrumusețării și al lucrărilor 
•ăilitar-gospodârești. Este o pre-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EDUARD EISENBURGER

Vă rog să-mi permiteți — a 
■pus vorbitorul — să încep și eu 
prin a mărturisi că am rămas 
profund impresionat de exce
lenta expunere făcută în fata 
congresului nostru de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, 
președintele republicii. pre
ședintele Frontului Unității So
cialiste. document de o deosebită 
importanță teoretică și practică, 
bilanț strălucit, analiză concretă 
a activității desfășurate și tot
odată program .de acțiune a 
frontului. care pe va^gă’ăuzi lp 
activitatea noastră de viitor.

Totodată, exercitindu-mi man
datul încredințat, susțin, în nu
mele tuturor celor pe care-i re
prezint. propunerea cu privire 
la modificarea proiectului sta
tutului ra președintele Frontu
lui Unității Socialiste să fie 
«1 es direct de către congres.

Lucrările primului Congres al 
Frontului Unității Socialiste se 
desfășoară in anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre și al Congresului 
e1 XI-lea al Partidului Comunist 
Român, conferindu-1 astfel o 
semnificație deosebită în viața 
politico-socia’ă a țării. Organism 
politic cu caracter larg repre
zentativ, cadru organizatoric de 
unire a tuturor forțelor politice 
și sociale ale națiunii noastre. 
Frontul Unității Socialiste se 
manifestă ca un adevărat forum 
național in care, sub conducerea 
partidului, toate clasele și pă
turile sociale, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, participă activ la elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
Interne si externe a partidului 
și statului nostru, la perfecțio
narea organizării activității so
ciale. la conducerea societății.

Așa cum ați subliniat dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la Conferința 
Națională a partidului, pornind 
de la faptul că România este un 
ș‘.at național unitar. în care 
trăiesc și naționalități conlocui
toare, Partidul Comunist Ro
mân a acționat cu consecvență 
pentru rezolvarea problemei na
ționale in țara noastră, in spi
ritul principiilor marxist-leni- 
niste. Și putem spune cu min- 
drie că una din marile Înfăp
tuiri ale orinduiril noastre 
socialiste este tocmai rezolvarea 
problemei naționale, crearea 
condițiilor pentru afirmarea so
cială multilaterală a tuturor 
cetățenilor, indiferent de națio
nalitate.

Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană, care face 
parte integrantă din Frontul 
Unității Socialiste, ișl aduce 
contribuția, in strinsă unitate 
cu celelalte organizații și orga
nisme componente, la realizarea 
politicii marxlst-leniniste a 
Partidului Comunist Român. 
Activitatea consiliului. în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, 
s-a înscris pe linia generală a 
sarcinilor reieșite din documen
tele elaborate de Congresul al 
X-lea, ale Conferinței Naționa
le, a indicațiilor cuprinse in 
cuvîn țările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenarele Consilii
lor oamenilor muncii de națio
nalitate germană și maghiară. 
Ca expresie a lărgirii șl adin- 
cirii continue a democrației so
cialiste, a egalității depline In 
drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei noastre socialiste, indi
ferent de naționalitate, consi
liul nostru participă activ la 
Întreaga activitate social-poli- 
tică. la elaborarea și dezbaterea 
planurilor de dezvoltare econo- 
mlco-socială a țării, acționind, 
sub conducerea partidului, pen
tru mobilizarea oamenilor mun
cii de naționalitate germană, 
alături de Întregul popor, la 
realizarea și depășirea sarcini
lor de dezvoltare economică, 
pentru aplicarea in viață a 
principiilor socialiste de drep- 
țat« fi echitate socială. Așa

dere ce nu înr’s’ează cu nl-
nui upuii. e cwim n or dotvi-
la re. ca re și așa trebuie să a- -
Rjre baza materială si oricr-
tare» pri

•um st partea pr-
Uzarea cetățenilor. în
e privește, vom acor-

da toată jstcntla Îndeplinirii • ,
ca si Intregului .continui al Sta-tulului Fr<intului Unității Soci.i-
liste. Tot atît de importantă și
binevenit* este si măsura stabilltă ca. In lii tor. deputății s.\ fie
a'cși din rindurile unui numărmal mare de candidați. Aceasta
va duce, rleindoios. la creșterea
răspunderi 1 deputatilor in îndc-
plinirea mandalului încredințatde mase, i*‘a da noi valențe de-
moc rației noastre socialiste, va
stlmula participarea și mai largă 
a cetățenilor la viața politică, la 
rezolvarea problemelor de in
teres general.

Muncitorii mlnr-| din Va1*»  
Jiului îsj exprimă nețărmurita 
satisfacție și susțin intru totul 
înțeleaptă politică externă a 
partidului si statului nostru, la 
f l cum militează neobosit pen- 
tru înfăptuirea politicii interne. 
Tnimile noastre, cele mai bune 
gindurl sint alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Insoțindu-l 
în toate acțiunile întreprinse 
pentru ridicarea prestigiului 
României socialiste in lume, 
p’ntni întronarea in viața in-, 
ternațională. in relațiile dintre 
state, a principiilor înalt uma
niste ale politicii partidului nos
tru. principii care se bucură de 
o tot mai largă apreciere în 
lume.

în numele minerilor din Valea 
Jiului, care au simțit atit de 
mult căldura și grija cu care li 
înconjoară partidul, personal to
varășul Nicolae Ceausescu, mă 
angajez în fața acestui înalt 
forum al națiunii noastre de a 
face totul pentru grăbirea fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul 
României

în încheiere. în numele oame
nilor muncii din Valea Jiului, 
vorbitorul și-a exprimat de
plinul acord cu propunerea ca 
președintele Frontului Unității 
Socialiste să fie ales de congres.

cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara comună a 
Consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană, pină la urmă, factorul de
terminant al realizării deplinei 
egalități în drepturi între toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
ce naționalitate, il constituie 
dezvoltarea economico-socială a 
tuturor județelor, a întregului 
teritoriu al patriei, amplasarea 
rațională a forțelor de produc
ție, ridicarea bunăstării tuturor 

■ oațnenilor muncii, înfăptuirea 
principiului socialist al retribu
ției egale la muncă egală a tu
turor cetățenilor.

O componentă Importantă a 
activității consiliului, in cadrul 
Frontului Unității Socialiste, 
este munca politico-educativă, 
desfășurată sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. in rindul populației de na
ționalitate germană. pentru 
dezvoltarea conștiinței socia
liste. educarea lor in spi
ritul patriotismului socialist, al 
cimentării frăției și prieteniei 
intre poporul rom^n și naționa
litățile conlocuitoare din patria 
noastră.

Oamenii muncii de naționali
tate germana participă activ la 
întreaga activitate cultural-ar- 
tistica desfășurată in cadrul așe
zămintelor culturale, contribu
ind la râspindirea culturii socia
liste in limba maternă. Sint or
ganizate, cu sprijinul organelor 
locale de cultură și educație so
cialistă, numeroase serbări ale 
portului și datinilor strămoșești 
ale populației germane, care și 
cu aceste ocazii iși manifestă 
dragostea de patrie, atașamentul 
față Ue partid, sentimentul de 
frăție și prietenie cu poporul 
roman și celelalte naționalități 
din țara noastră. A fost spriji
nită și creația culturală origina
lă in limba maternă, contribuind 
la stimularea creatorilor de va
lori artistice și literare, la va
lorificarea moștenirii culturale 
progresiste a populației germa
ne.

Cu toate acestea, trebuie să 
recunoaștem ca in munca noas
tră de lormare a omului nou nu 
am reușit in suficientă măsură 
să ne coordonăm activitatea cu 
celelalte organizații și organis
me componente ale Frontului 
Unității Socialiste. în centrul 
muncii politico-id’eologice tre
buie să stea și in viitor culti
varea devotamentului nețărmu
rit față de partid și patrie, fa
ță de cauza socialismului, pro
movarea unei atitudini combati
ve, militante, Împotriva mentali
tăților înapoiate, formarea tră
săturilor etice corespunzătoare 
noilor relații statornicite in 
orinduirea socialistă.

Pe baz^ indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ne pro
punem acțiuni care să ne anga
jeze in mai mare măsură, îm
preună cu celelalte organizații 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste, la desfășurarea 
unei eficiente munci politico- 
educative. de dezvoltare a con
științei socialiste a oamenilor 
muncit

Datorită Înfăptuirii politicii 
externe a partidului șl statului. 
România ocupă astăzi un loc de 
cinste in viața internațională. 
Prestigiul ciștigat Vie România 
pe plan internațional este orga
nic legat de numele tovarășului 

‘Nicolae Ceaușescu. Dorim ca și 
de la apeastă inaltă tribună să 
vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate germană va fa
ce totul pentru a sluji fără 
preget înaltele Idealuri ale con
strucției socialismului și comu
nismului In patria comună, că 
oamenii muncii de naționalitate 
germană. împreună cu Întregul 
popor, vor întimpina cu noi suc
cese in muncă cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și cel 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

CUVÎNTUL tovarășei
TAMARA DOBRIN

VI rog să-nil îngăduiți să 
adresez, pe baza mandatului în
credințat dc Biroul Consiliului 
Național a1 Femeilor, un salut 
călduros primului Congres al 
Frontului Unității Socialiste, in 
numele a peste o jumătate din 
populație, pe care o reprezintă 
femeile. Moment do însemnătate 
i'-torlcfl prin bilanțul pe care îl 
prezintă la trei decenii de edi
ficare a unei vieți noi in 
România, congresul nostru este 
expresia unității moral-politico a 
Întregului popor in înfăptuirea 
politicii Interne și externe a 
Partidului Comunist Român, 
forța conducătoare a societății 
noastre.

Doresc de la început să-mi ex
prim deplina adeziune la ideile 
cuprinse in expunerea prezen
tata de secretarul general al 
partidului, președintele repu
blicii. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Bogăția de Idei și 
măsurile concrete preconizate
sini un important îndreptar
teoretic și practic, un cuprinză
tor program de acțiune pentru 
întreaga activitate a F.U.S. Fe
meile nutresc un profund atașa
ment față de orinduirea socia
listă nu numai pentru tot ce a 
făcut noua noastră orinduire 
spre a le asigura o existență 
demnă, dar și pentru faptul că 
ea este și opera lor. Atrase in 
viața politică și educate de 
Partidul Comunist Român, ma
sele de femei au participat la 
toate bătăliile revoluționare 
pentru răsturnarea vechii orin- 
duiri și instaurarea puterii 
populare, au dat și dau multi
ple dovezi de eroism și spirit de 
abnegație în construcția socia
lismului.

Folosim și acest prilej pentru 
a exprima mulțumirile și recu
noștința noastră fierbinte față 
de înaltele aprecieri adresate in 
numeroase ocazii de secretarul 
general al partidului activității 
femeilor in toate domeniile. Mi
lioanele de femei, care consti
tuie aproape 45 la sută din 
populația ocupată in economia 
națională, au fost mai mult mo
bilizate in participarea la viața 
socială in acest an hotâritor al 
cincinalului, purtind in inimă 
și minte cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 
1973 : „In societatea noastră so
cialistă, femeile ocupă un loc 
important ; ele au adus și aduc 
o contribuție considerabilă in 
toate sectoarele de activitate, 
munca și creația lor sint incor
porate in tot ce am realizat și 
realizăm".

Antrenarea maselor de femei 
la întreaga viață economică, po
litică, socială constituie un pro
ces ascendent care a înregistrat 
și înregistrează continuu noi 
progrese. Reliefînd viziunea 
științifică, de perspectivă a 
partidului cu privire la posibili
tatea îmbinării multiplelor ro
luri pe care le are femeia ca 
om al muncii, cetățean, mamă 
și soție, de-a lungul anilor s-au 
luat mereu noi măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor ei de 
muncă și de viață. Preocuparea 
în continuare in această direcție 
este ilustrată și de prevederi’e 
pentru perioada actuală și de 
perspectivă de asigurare a încă 
155 000 de locuri in creșe și 
170 000 locuri in grădinițe, astfel 
ca pină in 1980‘ să fie cuprinși 
in instituții preșcolare toți co
piii intre 3 și 6 ani.

Locul și rolul mereu sporite 
în producția materială și spiri
tuală. in exercitarea drepturilor 
și răspunderilor cetățenești, 
justifică investirea femeilor in 
număr tot mai mare cu funcții 
de conducere, in raport cu ca
litățile lor reale, atit in unitățile 
economice, cit și in organele de 
partid și de stat, ale organiza
țiilor de masă și obștești. 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1973 a determinat un progres 
simțitor in promovarea femeilor 
nu numai prin hotăririle adop
tate, ci și prin exemplul prompt 
și elocvent dat prin alegerea a 
două membre și a două membre 
supleante în Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Pentru femeile din patria 
noastră constituie o deosebită 
bucurie și șatisfacție alegerea 
in Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a tovarășei academician 
Elena Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții științifice 
și social-politice din țară și de 
peste hotare, pildă strălucită a 
ceea ce este, a ceea ce trebuie 
6ă fie femeia in societatea noas
tră contemporană.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

Vorbind despre opțiunea fer
mă a obșiei scriitoricești pentru 
cuprinzătorul și mărețul pro
gram de ansamblu elaborat de 
partid, despre nobila și înalta 
menire a scriitorilor de a con
tribui efectiv la formarea omu
lui nou, de a lăsa mărturii grăi
toare asupra eroismului maselor, 
președintele Uniunii scriitorilor 
a spus :

într-o bună măsură, munca 
noastră a înscris realizări și iz- 
binzi, contribuind la opera de 
educare a maselor, comunicind 
oamenilor valorile frumosului și 
ale eticii socialiste. Iar dacă ro
dul muncii noastre n-a atins tot
deauna un nivel de înaltă ele
vație. corespunzător măreției a- 
cestei vremi, eforturile noastre 
n-au șovăit nici o clipă pentru a 
depăși impasurile urmind sfatul 
partidului, a cărui conducere 
este însăși conștiința poporului 
nostru.

Universul artei este un uni
vers viu, dialectic, el însuși in 
evoluție, ca și societatea, deci 
sortit unei continue investigări, 
unor căutări fără sfirșit Parti
dul, cu spiritul lui larg, cuprin
zător, sprijină căutarea în toate 
domeniile, deci și in artă și in 
literatură. Cu privire la această 
problemă, tovarășul Nicolae

Prezența unul număr Rtît de 
maro de delegate și Invitate la 
acc’tt congres, reprezentante ale 
tuturor categoriilor de oameni 
ni muncii, este Incft o dovadă 
grăitoare a stimei șl prețuirii 
de care se bucură femela in șo- 
cietatcA noastră.

Putem aprecia că în cadrul 
Frontului Unității Socialiste 
colaborarea s-a desfășurat In 
general bine — pe linia acțiu
nilor edilitar-gospodărcștl, de 
muncă patriotică, de control 
obștesc, de răsplndire a cu
noștințelor științifice, precum și 
In organizarea manifestărilor 
educative și culturale de masă.

Experiența noastră, la toate 
nivelurile activității teritoriale, 
in cadrul Frontului Unității So
cialiste confirmă pe deplin 
justețea și importanța acestui 
organism politic, larg reprezen
tativ. in Adincirea și dezvoltarea 
continuă a democrației socia
liste, In creșterea rolului orga
nizațiilor de masă și obștești.

De aceea aprobăm șl vom 
vota cu toată convingerea Re
zoluția Congresului și Statutul 
Frontului Unității Socialiste, 
care consfințesc această expe
riență și deschid căi și perspec
tive noi de participare a între
gului popor la evoluția viitoare 
a patriei noastre.

Alături de ceilalți factori, vom 
acorda toată atenția sporirii 
contribuției noastre la formarea 
omului nou, înarmat cu convin
geri comuniste, profund cunos
cător al politicii interne șl ex
terne a partidului, militant re
voluționar pentru înfăptuirea ei. 
Femeile iși vor îndeplini cu 
cinste și responsabilitate nobila 
misiune de a transmite noilor 
generații tradițiile progresiste 
ale poporului nostru, sentimen
tele de demnitate umană, dra
gostea față de muncă, devota
mentul fată de patrie și partid, 
respectul și prietenia față de 
toate popoarele.

Femeile din țara noastră spri
jină cu fermitate și militează 
pentru înfăptuirea politicii ex
terne a partidului și guvernului 
țârii, îndreptată in primul rind 
spre dezvoltarea multilaterală a 
legăturilor de prietenie și soli
daritate internaționalistă cu toa
te țările socialiste, spre extin
derea relațiilor cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toate țările lumii, 
indiferent de orinduirea lor so
cială, pe baza principiilor res
pectării Independenței și suve
ranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu folosirea for
ței, in scopul dezvoltării coope
rării și înțelegerii între popoare, 
apărării păcii și securității in
ternaționale, întăririi solidarită
ții de luptă cu toate forțele de
mocratice, progresiste, antiim- 
perialiste. Ne exprimăm și cu 
acest prilej sentimentele, puter
nica satisfacție și înalta mindrie 
patriotică față de activita
tea neobosită pe care o 
desfășoară conducătorul parti
dului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pe plan 
internațional, pentru contribuția 
sa activă la afirmarea demnității 
naționale a popoarelor și a pro
gresului social, la aoărarea pă
cii și securității. Vizitele tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a’e 
tovarășei Elena Ceaușescu in 
mai multe țări din Europa. Asia, 
Africa. America Latină. în Sta
tele Unite ale Americii. rezulta
tele lor deosebit de imoortante 
pentru dezvoltarea cooperării 
internaționale au avut un puter
nic ecou și In conștiința femei
lor din tara noastră.

în încheiere, dorim că asigu
răm congresul nostru, conduce
rea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Frontului Unității Socialiște. oe 
tovarășa Elena Ceaușescu, că, 
sub semnul evenimentelor Isto
rice ale acestui an — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub domina
ția fascistă și cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — mișcarea de femei va 
acționa. In conformitate cu do
cumentele adoptate de congres, 
in direcția participării tot mai 
active și competente a maselor 
de femei de Ia orașe și sate la 
Înfăptuirea politicii științifice 
marxist-leniniste a partidului 
nostru de ridicare a patriei pe 
noi trepte de progres și civili
zație. de apărare a cauzei păcii 
și socialismului în lume.

STANCU
Ceaușescu a spus cu claritate : 
„Căutările și experimentările 
scriitorilor se justifică pe plan 
social și artistic in măsura in 
care ele sporesc capacitatea li
teraturii de a contribui la dina
mizarea dezvoltării revoluțio
nare a societății, la sprijinirea 
forțelor progresiste ale omenirii 
contemporane".

S-a discutat mult, și fără în
doială că se va mai discuta des
pre rolul artei și al literaturii in 
viața popoarelor, dar pentru noi 
este clar ca lumina soarelui că 
acest rol, de modelator al con
științei umane, este uriaș. Noi 
credem cu tărie In capacitatea 
extraordinară a artei și litera
turii de a influența conștiința 
umană, de a sluji progresului, 
de a ajuta omenirea să afle aici, 
pe scoarța planetei, pacea, bună
starea, fericirea, de a insufla 
sentimentul revoluționar al con
temporaneității, sentimentul în
crederii in construirea unei so
cietăți românești superioare.

Politica partidului in domeniul 
artei și literaturii — sau mai 
precis in domeniul creării ope
relor de artă și literatură — este 
bine cunoscută. S-au întemeiat 
școli și institute, s’-au încurajat 
in toate chipurile posibile arta și 
literatura, oamenii de artă și li- 

terațil, s-a căutat cu stânilnță 
crrarca unei atmosfere cit mai 
prielnice muncii artistice, mun
cii literare.

Una din mlndriile partidului 
nostru constfi In grija pentru 
nrtiștil și scriitorii mnturl șl 
deopotrivă pentru descoperirea 
talentelor tinere, creșterea sănă
toasă a acestor talente. Mul
țumită acestor acțiuni, arta șl 
literatura noastră au cunoscut, 
mal alea in ultimii ani, o 
adevărată înflorire. Tovnrășui 
Nicolae Ceaușescu nc-a dnt de 
nenumărate și nenumărate ori 
indicații privitor la imporlnnța 
Artei și a literaturii in procesul 
de ridicare n nivelului general 
ni cunoașterii, In educația so
cialistă n maselor, in perfecțio
narea conștiinței socialiste n oa
menilor muncii, a întregului 
popor.

Uniunea scriitorilor, care este 
parte componentă și activă a 
frontului ideologic și. in același 
timo. a Frontului Unității So
cialiste, a desfășurat în anii 
din urmă un bogat program de 
activități specifice. Acest pro
gram s-a desfășurat atît pa 
plan intern, cit și pe plan ex
tern. Pe amlndouă aceste pla
nuri scriitorii au activat slu
jind cu credință împlinirea pro
gramului partidului de construi
re a unei țări noi, socialiste și 
acțiunea va.stă de ridicare a 
României socialiste pe noi 
trepte, de slujire a păcii in 
Europa și în întreaga lume. SI 
in acest sector trebuie să sub
liniem activitatea intensă dusă 
pe plan extern de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin că
lătoriile sale și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu in Africa și A- 
merica>Latină.

în dorința sa ca oamenii 
muncii să simtă cit mai mult că 
scriitorii sint lingă ei și se 
străduiesc să creeze acea lite
ratură utilă, atrăgătoare șl 
frumoasă. Uniunea scriitorilor a 
organizat simpozioane, întîl- 
niri cu cititorii, șezători li'e- 
rare, manifestări la radio și te
leviziune și a promovat cu stă
ruință publicarea unor cărți va
loroase de poezii patriotice mili
tante, prezența tot mai vie in 
revistele uniunii șt in întreaga 
presă cu articole, cu poeme în
flăcărate.

Sub egida Consiliului Natio
nal al Frontului Unității So
cialiste. Uniunea scriitorilor a 
organizat mari festivaluri de 
poezie și de recitaluri artistice 
la Sibiu, la Constanța, la Cluj.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE BĂRĂITARU

Primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste își desfășoară 
lucrările la puțin timp de la 
actul istoric prin care cel mal 
Înalt forum al națiunii române 
— Marea Adunare Națională — 
a ales primul președinte al Re
publicii Socialiste România în 
persoana celui mai iubit și de
votat fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

întiiul Congres al Frontului 
Unității Socialiste, la care am 
cinstea să particip și să aduc 
cuvîntul harnicilor locuitori și 
țărani cooperatori din comuna 
Girla Mare a Mehedințiului. re
prezintă cea mai largă expresie 
a democrației, a unității de, ne
zdruncinat a întregului poDor. ce 
caracterizează in cel mai înalt 
grad orinduirea noastră socia
listă.

Prin participarea largă, prin 
problematica de o deosebită im
portanță, care cuprinde toate 
domeniile vieții noastre mate
riale și spirituale, prin perspec
tiva deschisă asupra viitorului, 
acest congres, ce are loc intr-un 
moment deosebit de semnifica
tiv pentru istoria noastră con
temporană. inaugurează o nouă 
etapă in unirea forțelor popo
rului nostril, care va da o și 
mai mare vigoare mersului nos
tru inainte spre construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Comuna Girla Mare, in car*  
tmi desfășor activitatea, a obți
nut rezultate bune in toate do
meniile. în ultimii ani, prin 
folosirea judicioasă a fondului 
funciar, prin efectuarea la timp 
a lucrărilor agricole, cooperativa 
noastră a realizat producții care 
au situat-o mereu in fruntea ju
dețului. iar in anii 1972—1973 
chiar printre primele din țară.

în anul 1973, prin folosirea 
mai bună și cu randament spo
rit a pămintului, prin aplicarea 
tehnologiilor adecvate, am reu
șit să obținem, în medie, la 
hectar 4 490 kg porumb -boabe în 
cultură neirigată, 2 400 kg floa- 
rea-soarelui, iar la griu am rea
lizat o producție medie de pes
te 5 000 kg la hectar, pentru 
care am avut marea bucurie să 
ni se confere „Ordinul Muncii" 
clasa I.

Asemenea întregii țărăniml, 
«intern animați de dorința de a 
răspunde tot mai bine imperati
velor subliniate in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, spre 
a fi mereu in fruntea întrecerii 
pentru finalizarea obiectivelor 
cuprinse" in chemarea conferin
ței.

Iată de ce, reflectind cu mal 
multă răspundere la problemele 
legate de buna folosire a pă
mintului, gindindu-ne cum șă

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN BOȘTINÂ

Expunerea prezentată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
amplă și profundă analiză mul
tilaterală a vieții social-politice 
din tara noastră, constituie un 
îndreptar teoretic și practic de 
o inestimabilă valoare pentru 
întreaga activitate a Frontului 
Unității Socialiste, a organiza
țiilor sale componente. Activi
tatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pro
gresul și bunăstarea Întregii na

Ia Tg. Mureș șl In ncnumârnte 
alte orașe importante ale țării. 
Această activitate, care ii pune 
pe scriitori In contact cu po
porul și care pune poporul In 
ront.net cu scriitorii, se va In
tensifica In cinstea celui de-al 
30-lea an de la eliberarea pa
triei dc sub dominația fascistă 
șl a Congresului al XI-lea. 
Scriitorii nu contribuit și con
tribuie In mod efectiv la edu
cația socialistă n oamenilor 
muncii. începind cu anul 1971 
Aceste manifestări se cifrează 
La peste 350 pe an. Numai In 
4 luni ale Anului 1974 au 
avut loc un număr de peste 
180 întllniri ale scriitorilor cu ci
titorii, intilnlrl de lucru ale 
scriitorilor șl criticilor lite
rari cu membrii cercurilor șt 
cenaclurilor literare, șezători și 
seri literare, acțiuni culturale 
in centre muncitorești, coope
rative agricole de producție, 
dezbateri și intilnlrl publice, 
convorbiri pe teme ideologice șl 
literare ale lnvătămintului de 
partid, Intilniri ale scriito
rilor cu membrii institutelor 
superioare de cercetări științi
fice, ai institutelor de istorie șl 
teorie literară. La toate acestea 
a fost antrenat un număr de 
peste 800 de prezențe scriitori
cești. Stringcrea contactului 
dintre scriitori și publicul iubi
tor de literatură nre ca rezultat 
un ciștig pentru societatea noas
tră socialistă, pentru . literatură 
și artă, pentru oamenii scrisu
lui și pentru cetățenii patriei.

în încheiere, vorbitorul ■ 
spus : Sint de acord cu proiectul 

'de Statut cu condiția ca in acest 
proiect de Statut să se intro
ducă modificările cerute aici, in 
cuvintarea sa, de către tovară
șul Mihai Dalea.

Sint de acord cu textul Rezo
luției.

Mulțumesc tovarășului secre
tar general Nicolae Ceaușescu 
pentru strălucitul raport pe care 
ni l-a înfățișat ieri în această 
sală. îi mulțumesc in mod spe
cial tovarășului secretar gene
ral pentru cuvintele frumoase 
conținute in raport cu privire 
la artă și literatură. Aceste 
cuvinte vor constitui pentru noi 
un îndreptar înțelept.

Vă asigurăm pe toți, și asi
gurăm conducerea partidului și 
statului nostru in primul rind, 
că noi, scriitorii, ne vom face 
șl de acum inainte In mod stă
ruitor și cit mai bine posibil 
datoria pe care o avem fată de 
patrie și de poporul nostru.

acționăm mal eficient pentru ca 
pe întreaga suprafață de teren 
agricol să se obțină producții 
mari. consiliul comunal al 
Frontului Unității Socialiste a 
mobilizat membrii cooperatori 
din comuna noastră la efectua
rea unor lucrări care să permi
tă corectarea excesului de umi
ditate și cultivarea fiecărei pal
me de pămint.

Prezența noastră în fruntea 
întrecerii desfășurate in anii 
trecuți ne obligă la mobilizarea 
în continuare a tuturor forțe
lor umane și materiale pentru 
ca anul 1974 să‘ devină anyl ce
lor mai mari producții agricole.

Consiliul comunal al Frontului 
Unității Socialiste. în atenția 
căruia a stat mereu ridicarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor, și-a inșeris la 
loc de frunte in programul său 
de muncă promovarea unor for
me și mijloace educative menite 
să contribuie in mod eficient 
la transformarea fiecărui cetă
țean, a fiecărui membru coope
rator intr-un luptător dirz și 
curajos, cinstit și drept, carac
terizat printr-o înaltă respon
sabilitate in realizarea la locul 
de muncă a politicii partidului, 
printr-un profund atașament 
fată de cauza partidului și a 
poporului.

Consiliul comunal al Frontu
lui Unității Socialiste, prin or
ganizațiile sale componente, 
a desfășurat și desfășoară o in
tensă activitate pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea comu
nei, obținînd in anul 1973 cele 
mai bune rezultate în cadrul 
județului Mehedinți, clasindu-ne 
pe locul intii in întrecerea pa
triotică între comune. Este re
zultatul mobilizării de către 
consiliul comunal al Frontului 
Unității Socialiste, a Întregii 
populații a localității la efec
tuarea ur.or ample acțiuni de 
muncă patriotică, realizind eco
nomii în valoare de 2 100 000 
lei. ceea ce a creat posibilitatea 
construirii unui număr însem
nat de edificii sociale.

De la înalta tribună a pri
mului Congres al Frontului Uni
tății Socialiste exprim, în nu
mele celor peste 6 000 locuitori 
ai comunei Girla Mare, judelui 
Mehedinți, adeziunea deplină la 
înțeleaptă politică a partidului 
|i statului nostru, In frunte cu 
cel mai iubit fiu al poporului 
român, primul președinte al 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care iși de
dică întreaga sa viaț,ă făuririi 
unei vieți fericite pe pămintul 
românesc.

în încheiere, vorbitorul ș-a 
declarat întru totul de acord cu 
propunerea de a se modifica 
proiectul de Statut, astfel ca 
președintele Frontului Unității 
Socialiste 6â fie ales de con
gres.

țiuni. pentru pace șl înțelegere 
Intre popoare constituie pentru 
noi. tinăra generație, un strălu
cit exemDlu de dăruire șl anga
jare hotărită pentru cauza par
tidului și ponorului. Atenția și 
rolul pe care le-a conferit tine
rei generații, pornind de la o 
viziune științifică cu privire la 
evoluția societății, puternic 
marcată de către secretarul ge
neral al partidului și in expu
nerea prezentată in cadrul con
gresului, sint un Imbold in a-l 
urma cu trup și suflet In în

făptuirea măreței opere de edi
ficare a societății socialista 
multilateral dezvoltate, pentru 

. crearea condițiilor in vederea 
trecerii spre comunism In Româ
nia. Ca membre ale Frontului 
Unității Socialiste. U.T.C. și 
U.A.S.C.R.. in strinsft colaborare 
cu celelalte organizații de roasă 
și obștești, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
s-au Dreocupat de Inițierea si 
desfășurarea unor acțiuni me
nite să mobilizeze eforturile do 
muncă și studiu ale tinerilor la 
înfăptuirea direcțiilor stabilite 
de Congresul al X-lea si Confe
rința Națională ale P.C.R.

Permiteți-ml să folosesc pri
lejul congresului pentru a ra
porta, in acest cadru, conduce
rii partidului că tinăra genera
ție. integrată in efortul Întregu
lui popor de a da viată orien
tărilor și obiectivelor Partidu
lui Comunist Român, particioă 
activ și responsabil la eforturile 
Întregii națiuni pentru realiza
rea cincinalului Înainte de ter
men — sarcină politică de mare 
Însemnătate in onera de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Expresie a preocupării perma
nente a partidului fată de tine
ret și organizația sa revoluțio
nară. intilnirea de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
Biroul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
și Biroul Comitetului executiv 
al Consiliului U.A.S.C.R., care a 
avut loc la începutul acestui an, 
a constituit un moment politic 
de mare însemnătate, așezlnd 
la temelia intregii noastre ac
tivități imperativul educării 
multilaterale a tinerei genera
ții. formarea sa în spiritul înal
tei exigente revoluționare. al 
angajării și responsabilității so
ciale. Doresc să arăt că indica
țiile și concluziile dumneavoas
tră. tovarășe secretar general, 
larg dezbătute cu totl tinerii și 
studenții in organizațiile U.T.C. 
și asociațiile studenților comu
niști. au prilejuit reafirmarea 
adeziunii depline și unanime la 
politica internă și externă a 
partidului nostru, au determi
nat o puternică Înviorare a 
muncii în toate domeniile de 
activitate. în educarea in spirit 
comunist a tinerei generații. 
Vorbitorul s-a referit in con
tinuare la contribuția tineretu
lui. alături de toti oamenii 
muncii, la acțiunile de muncă 
patriotică, in cele peste 2 000 
șintiere șl tabere de muncă de 
interes national și local in in
dustrie. agricultură, in con
struirea unor obiective social- 
culturale și edilitar-gospodă- 
resti.

Pentru traducerea în via
ță a indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, ca școala 
să devină cu adevărat o școală 
a muncii. U.T.C. și U.A.S.C.R., 
împreună cu Ministerul Educa
ției și învățămintului, se pre
ocupă de creșterea răspunderii 
elevilor și studenților fată de 
îndeplinirea exemplară a obli- 
eăfiil6r școlăre și universitare, 
de extinderea activităților prac
tice. productive. în special in

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI DRĂCĂNESCU

La acest eveniment important 
In viața politică a țării noastre. 
Congresul Frontului Unității So
cialiste. oamenii de știință se 
prezintă cu rezultate care con
firmă noua lor orientare spre 
solutionarea problemelor legate 
de dezvoltarea economică și so
cială a patriei noastre. Cerce
tătorii din toate domeniile de 
activitate ău înțeles rolul nou al 
cercetării științifice in raport 
cu cerințele industriei și agri
culturii. al înnoirii tehnologice, 
creșterii productivității muncii 
și a calității produselor, valori
ficării mai depline a resurselor 
naturale, reducerii consumului 
de energie și materii prime, pro
tecției mediului înconjurător, 
precum și in raport cu desfășu
rarea vieții economice si social- 
culturale. Eforturile îndreptate 
In aceste direcții adaugă ele
mentelor tradiționale ale cerce- 

-tării științifice, determinate de 
cultura și modul în care s-<i dez
voltat știința noastră in decursul 
timpului, conținuturi noi. mo
derne. rezultate din cuprinderea 
științei în acțiunile prevăzute 
de congresele al IX-lea și al 
X-lea și de Conferința Naționa
lă ale Partidului Comunist Ro
mân.

Indicațiile de mare valoare 
teoretică și practică date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Consiliului 
National pentru Știință și Teh
nologie se referă la concepția 
privind activitatea și stilul nos
tru de munca, la pasiunea și 
dăruirea cercetătorului in căuta
rea soluțiilor, la necesitatea de 
a ne concentra efortul principal 
6pre înfăptuirea unor programe 
de cercetare și dezvoltare teh
nologică legate de valorificarea 
resurselor noastre naturale, de 
problemele înscrise în planul 
de dezvoltare a economiei na
ționale. la necesitatea intensifi
cării construcției de aoaratey și 
instalații de inaltă tehnicitate 
pentru unitățile de cercetare și 
cele industriale. Toate acestea 
vor constitui taloane de bază 
ale activității noastre pentru a 
realiza participarea eficientă a 
cercetării științifice și proiectă
rii tehnologice la solutionarea 
problemelor majore ale dezvol
tării economice și sociale a so
cietății noastre socialiste.

îndrumările primite și obser
vațiile aduse activității noastre 
vor contribui la perfecționarea 
muncii de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică in tara 
noastră.

In cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătu
irea cu activul de partid și de 
stat din domeniul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale sint numeroase 
referiri Ia cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică, care 
constituie pentru toți nu numai 
un îndrumar in activitate, dar 
și un mod de gindire atit pen
tru cercetători, cit și pentru or
ganizatorii și conducătorii pro
ducției șl industriei.

Indicațiile din cele două cu- 
vintări amintite mal inainte 
ne-au arătat că, deși In ultimii 

laboratoare și atelierelc-școalS. 
dind astfel expresie hotăririior 
și sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973 cu privire la integrarea 1n- 
vătămlntului. cercetării șl pro
ducției.

Orientările șl indicațiile date 
de secretarul general al parti
dului in intilnirea cu Biroul 
C.C. al U.T.C. șl Biroul Comi
tetului executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. au pus in fata orga
nizațiilor U.T.C. și A.S.C. sar
cini de mare importantă pen
tru educarea politică, patriotică 
și revoluționară a întregului ti
neret. sarcini pe care «intern 

, hotărili să le ducem la îndepli
nire. acționind permanent sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid. Ca membre 
ale Frontului Unității Socialis
te. organizațiilor comuniste de 
tineret și student! le revine sar
cina unei Influente active in 
toate domeniile Vieții sociale 
pentru promovarea cu consec
vență a unui spirit de respon
sabilitate, intransigență, al spi
ritului revoluționar. în lu
mina programului ideologic ai 
partidului, scopul principal al 
activității noastre politice 11 
constituie tocmai formarea ti
nerilor ca militantl neobositl 
pentru cauza partidului, educa
rea lor in spiritul cutezanței și 
dăruirii revoluționare. Prin în
treaga activitate polittco-ideo- 
logică, promovind cintecul re
voluționar. poezia patriot ivi. 
dansul tematic, va trebui să a- 
cordăm. in continuare, o atenție 
deosebită formării la tineri a 
unei conștiințe civice active, a 
spiritului combativ și militant, 
pentru a determina in rindul 
tuturor tinerilor înțelegerea fap
tului că măsura reală a efici
entei întregii activități politico- 
educative este atitudinea con
cretă fată de muncă, creșterea 
aportului la înfăptuirea sarcini
lor economice, manifestarea și 
dezvoltarea atitudinii respon
sabile față de temeinica pre
gătire profesională.

Permitețl-mi ca in continuare 
■ă exprim adeziunea întregului 
nostru tineret la politica exter
nă profund științifică a parti
dului și statului, la elaborarea 
căreia o contribuție inestima
bilă și-a adus-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. U.T.C.-ul și 
U.A.S.C.R.-ui, în cadrul aces
tei politici, și-au intensificat 
contactele cu organizațiile de 
tineret din toate țările socialis
te. cu organizațiile progresiste 
și democratice ale tineretului și 
studenților din întreaga lume.

Plecind de la ideile prețioase 
cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de la 
hotăririle de maximă importan
ță pe care actualul congres le 
va adopta pentru activitatea 
viitoare a Frontului Unității 
Socialiste. U.T.C. și U.A.S.C.R., 
exprimindu-și’ adeziunea la Re
zoluție și la proiectul de Statut, 
sint decise să participe. îm
preună cu celelalte organizații 
de masă si obștești, sub condu- 

okrtld'uîui. la/ realizarea •• 
sarcinilor de făurire' a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

ani s-au obținut rezultate bune 
în cercetarea științifică, există 
Încă un spațiu larg pentru ob
ținerea unor rezultate superi
oare.

Frontul Unității Socialiste, ca 
expresie a unității întregului 
popor, reunește toate forțele so
ciale din țara noastră, munci
tori, țărani, intelectuali. Oamenii 
de știință, solidari ' și parte 
componentă a acestor forte, 
luptă pentru nou, pentru pro
gres, contribuie la dezvoltarea 
tehnologiei, la ridicarea pe o, 
treaptă superioară a vieții so- 
cial-cuiturale. Știința lucrează 
pentru viitor, pentru comunism, 
pentru reducerea unidimensio- 
nalității muncii fizice sau in
telectuale. Știința nu este numai 
un bun al oamenilor de știință, 
ci al societății în ansamblul ei, 
al fiecăruia dintre noi. Este 
semnificativ faptul că din acest 
punct de vedere Frontului Uni
tății Socialiste îi revine sarcina 
de a coordona răspindirea cu
noștințelor științifice in rindul 
întregului popor. Numai pe o 
asemenea bază largă vom crea o 
societate comunistă orientată 
științific și se pot forma marile 
valori științifice de care țara 
noastră are nevoie. Oamenii de 
știință din țara noastră sint 
ancorați în activitatea contem
porană a națiunii noastre, scru- 
tind In același timp viitorul.

Rolul nou al Frontului Uni
tății Socialiste in societatea 
noastră, Sub conducerea Parti
dului Comunist Român, se 
Înscrie pe această linie*  a vii
torului, după cum a rezultat cu 
strălucire din expunerea istorică 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se desprinde de aici 
necesitatea imperioasă a creș
terii economice bazată pe re
sursele noastre interne, în cola
borare cu celelalte țări socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare 
și celelalte țări ale lumii. Oame
nii de știință sint angajați și 
pot face mai mult din toate 
aceste puncte de vedere.

încrederea în viitorul Româ
ncei nu este numai o aspirație, 
ea poate avea suportul științei, 
dacă vom contribui atit la știința 
care guvernează motorul pro
gresului tehnologic și economic, 
cit și la știLnța care îmbrățișează 
marile probleme ale omenirii. 
Cu aceste ginduri doresc să 
exprim acordul deplin cu rapor
tul tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cu Rezoluția 
congresului și să susțin propu
nerea făcută ca Statutul Fron
tului să prevadă alegerea preșe
dintelui Frontului Unității 
Socialiste de către congres. Cu 
adincă emoție doresc să aduc 
tovarășului secretar general 
recunoștința fierbinte a oameni
lor de știință pentru contribu
ția adusă la ridicarea poporului 
român, pentru inițierea unor 
mari acte de civilizație privind 

.relațiile Internationale, asigu
rând Congresul Frontului Uni
tății Socialiste că vom pune 
întotdeauna creația și munca 
noastră in slujba poporului din 
care facem parte.

ront.net
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Plecarea delegației P. C. R. 
la cel de-al X-lea Congres 

d U.C.I.
Rlmbât*  «-urli ■ ol'-ral U Belgrad 

r :c!g»țiu p.C R., conduită de tovară- 
I il Ilie Verdeu membru a) Comite
tului Executiv, secretar al CC. al 
I C.R.. rare va par'xipa la lucrările 
celui dr-al X-lea Congrrs al Uniun i 
Comuniștilor din Iugoslavia. Dm dc- 
1 Kațir fac par le tovarășii Iulian
F’l^tmaru. prim-^ecretar al Corni- 
telului județean Mehedinți al PCR 
Dumitru Turcit?, aaiunct de țjf dc 
•rrție la CC. al P.C R.

La plecare, delegația a fost aalu-

Ktâ de tovar'ril Ghrnrghc Pan», 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al CC. al P.C.R . Mihat Mn- 
rlr scu. membru al CC. al PCR., 
pnm-vleepre?ndintc al Consiliului 
Central dc Contiol Muncltorrsr al 
Activității Economice șl Sociale. 
Gh z?la Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

A fc*t  dr fnțfl Bnjidsr Bukumtrlc, 
l-tfirrinat cu afaceri a.i. al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agferprcs)

Vizitele delegației Congresului Național 
din Republica Columbia

Membrii delegației Congresului Na
tional din Republica Columbia, con
duși de Serglo de la Torre, vice- 
rrvszdmte al Camerei Rcurczent.xn- 
ti’or. tasoțiti de Iullu Fejca, secre
tar ai Marii Adunări Naționale, au

vizitat, in cursul zilei de slmbS- 
t*.  Combinatul petrochimic de la 
Brazi. stațiunile climaterice situate 
P'' Va’f a Prahovei și cooperativa agri
colă d? producție din comuna Cris
tian. județul Brașov.

Cronica zilei
"$f nistrul afacerilor externe. 

George Macovescu. a primit la 25 
mai pc Ibrahima Camara, noul am- 
h-.sadnr al Republicii Guineea. in 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Tovarășul Mihai Dalta, președin- 

tde Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit simbătă dimineața delega
cy Federație; sindicatelor din agri
cultură din R.S. Cehoslovacă, con
dus*  de Frantișek Klima, președin
tele Comitetului central al federa
ției. care la invitația Uniunii sindi
catelor din agricultură, industria a- 
limentară și ape face o vizită de 
prietenie si schimb de experiență 
in țara noastră.

♦
Delegația Partidului Social-Creștin 

(flamand $i valon) din Belgia, con
dusă de Wilfried Martens, președin

tele Partidului Social-Creștin fla
mand. și Albeit Parisis, membru al 
Comitetului directoral al Partidului 
Social-Creștin valon, care, la invita
ția Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste, a făcut o vizită 
in țara noastră, a părăsit, simbută 
dimineața. Capitala. La aeroportul 
Otopenl. oaspeții au fost conduși de 
Tamara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Nicolae Popa, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
de alte persoane oficiale. A fost 
prerent Jacques Graeffe, ambasado
rul Belgiei la București.

★
Cvartetul ..Alban Berg" din Aus

tria iși încheie duminică, prin- 
tr-un concert in Capitală, turneul 
început la 19 mai tot la București 
și continuat la Cluj, Arad și Timi- 
ș )ara.

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 10/1974

Revista publică articolele: 
Perfecționarea conducerii vieții 
social-cconcmice. de MIHAI 
TELESCU: Imperative ale dez
voltării potențialului de cerce
tare tehnico-știlnțifică. de OC
TAVIAN GROZA; Rezolvarea 
problemei agrare, romponeutâ 
esențială a construirii orindu- 
irli socialiste, ele D. DUAÎTTR1U; 
M.i-x—teoria si practica revolu
ționară. de PETRU PÂNZARU; 
Mobilitatea populației in proce
sul construcției socialiste, de 
MIRCEA BULGARU; Concepție 
unitară in gospodărirea apelor 
tării, de MIHAI SEMENESCU 
și România — participantă ac
tivă la colaborarea economică 
«i tehnico-știintifică multilate
rala a țârilor membre ale 
C.A.E.R.. de ION PERPEGEL. 
în continuare, la rubrica PA
GINI DE ISTORIE. GH. I. 10- 
NIȚÂ semnează articolul O pu
ternică manifestare împotriva 
fascismului șl războiului. La

rubrica DEZBATERI sint inse
rate intervențiile La discuția pe 
tema Implicații social-ccono- 
mice ale revoluției șiiințifico- 
tehnice in capitalismul postbe
lic (I). Revista publică la rubri
ca PROIECTUL DE NORME 
ALE VIEȚII ȘI MUNCII CO
MUNIȘTILOR articolul Iul 
MlflAI STOIAN. Conștiința pro
fesionala $1 ..fața nevăzută" a 
personalității.

în continuare. In cadrul ru
bricii CREAȚIA LITERAR-AR- 
TISTICA. CONSTANTIN PI- 
LIUȚÂ și FLORIAN POTRA 
semnează articolele Necesitatea 
artei și, respectiv, Filmul româ
nesc in fata unor noi exigente. 
Revista mai cuprinde rubri
cile de CONSULTAȚII. DIN 
MIȘCAREA COMUNISTA ȘI 
MUNCITOREASCA MONDIA
LA. CÂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, 
REVISTA REVISTELOR și CU- 
VINTUL CITITORILOR.
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Chiar dacă-i vorba de tutun, 
răbdarea are margini

TIMPUL ESTE ÎNAINTAT Șl TREBUIE TERMINATE
GRABNIC PLANTĂRILE ÎN CÎMP

După cum se ș'le. pentru a »e sti
mula sporirea producției de tutun, 
printr-un decret al Consiliului do 
Stat, pr- turile de contractare au fost 
lmbun*tăiite  imepind cu acest an. 
Desigur, lmbunâtftțlna preturilor de 
contractare șl acordaren altor avan
taje ii vor cointeresa pe cultiva.ori 
să muncească mai bine pentru a ob
ține producții mari și superioare din 
punct de ved.re calitativ. Dar ni
velul producției este determinat, in 
ultiinâ instanțl, dc tehnologia apli
cați la această cultură.

Experiența a dovedit că cele mal 
bune recolte se obțin atunci cind 
răsadurile de tutun se plantează in 
cimp devreme — și anume, cel mal 
tirziu in ultima decadă a lunii mai. 
Or. in această privință, trebuie in- 
vinsâ o practică adine înrădăcinată 
in rindul cultivatorilor — șl anume, 
de a face această lucrare tirziu. Anul 
trecut, de exemplu, plantarea 
prelungit cu peste 10 zile fată 
termenul prevăzut.

Măsurile luate in acest an de 
tre minister șl Întreprinderile 
contractare au permis obținerea unor 
răsaduri mai bune, iar lucrările de 
plantare au început in unele zone 
mai devreme. Astfel, in cooperati
vele agricole din județele Timiș, 
Arad. Mureș. Satu-Mare, Bistrița- 
Nusăud, Ințelf gindu-se necesitatea 
urgentării acestei lucrări, s-au plan
tat pină acum 70—90 la sută din 
suprafețele prevăzute a se cultiva, 
în alte județe, luind In considerare 
numai pe cele care cultivă supra
fețe mai mari cu tutun, au fost 
plantate suprafețe extrem de mici : 
Olt — 18 la sută din suprafața con
tractată ; Teleorman — 17 la sută ; 
Buzău — 24 la sută etc. Lucrările 
sint mult mai intirziate in acele ju
dețe in ___ ___1. ___ 1..2
suprafețe mici, nu se bucură de aten
ția ’ -
doara 
pune 
tone.
cole cultivatoare să ia măsuri holă- 
rife in vederea Încheierii, tn timpul 
cel mal scurt, a plantării tutunului 
p? toate suprafețele prevăzute a se 
cultiva. Pentru a putea fi moderni
zate tehnologiile de cultură este ne
cesar să fie extinsă plantarea meca
nizată a răsadurilor. Programul în
tocmit de centrala de specialitate in 
această direcție trebuie respectat în
tocmai.

Grăbirea plantatului este condițio
nată de asigurarea unor răsaduri 
viguroase și sănătoase. Pină in anii 
din urmă se obișnuia’să se insămin-

care tutunul.

s-a 
de

că- 
de

ocupind
cuvenită : Gorj. Argeș, Hune- 

etc. Iată de ce se im- 
ca organele agricole jude- 
conducerile unităților agri-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BASCHET

fiseara maci amical România - Argentina 92-76

FAPTUL

I
1

J
I

I
V
1 
t

Tragere la sorți j 
a obligațiunilor C.E.C. j

Casa de Econoțpii $i Consem- l 
națiuni anunță că tragerea 1*  ' 
soni pentru luna mai a.c. a o- ț 
bligațiunilor C.E.C. va avea loc Z 
vineri 31 mai 19" 1, ora 15, in j 
Capitală, in sala Clubului fi- l 
nanțe-bănci (str. Doamnei nr. 2). '

După cum s-a mai anunțat, ț 
acea-tă tragere la sorti se va ț 
efectua pe baza unui nou plan , 
de ciștiguri. Potrivit acestui ) 
plan, numărul ciștigurilor care l 
se acordă lunar ia depunerile ' 
pe obligațiunile C.E.C. a eres- l 
cut de la 5 716 la 5 917. pnntr-o i 
mai bună repartizare a cîștieu- ’ 
rilor de valori mari si a celor l 
de valori medii și mici. Astfel. I 
se vor acorda lunar ciștiguri cu 1 
valon individuale cuorinse in- l 
tre 50 000 de lei și «00 de lei. ’ 
Valoarea totală a ciș. surilor se \ 
ridică la peste 5.7 milioane de i 
lei. - . ?

Toți cei interesați sint invl- l 
tati să ia parte la această tra- , 
cere la sorti. - '
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Ciștiguri suplimentare } 
la loz in plic j

Administrația de Stat Loto- ) 
Pronosport informează că au l 
fost introduse ciștiguri supli- ’ 
mentare la I02 in plic. De re- 1 
marcat că. de 1a Începutul a- 1 
nului și pină in prezent, la a- ) 
cest popular sistem de joc _ au i 
fost obținute numeroase ciști- ’ 
guri in autoturisme, bani și bu- 
tclii de aragaz atit la seriile 1 
obișnuite, cit și la cele speciale. ' 
Numărul mare de ciștiguri ob- L 
ținute de participant este o ’ 
consecință firească a faptului \ 
că lozul in plic a beneficiat 
din partea Administrației de < 
Stat Loto-Pronosport de alo- ’ 
cârca unor fonduri suplimentare 
la seriile aflate in vînzarc. Și 1 
in continuare. Administrația de ’ 
Stat Loto Pronosport va oferi ) 
participanților ciștiguri supli- l 
mentare "la loz in plic in bani. , 
butelii de aragaz și autoturisme. 1

Șantier in șantier
(Urmare din pag. I)
capă o sală de spectacole cu trei 
rlnduri de loji. Amplificați-i acum 
metafora la dimensiunile mineralie
rului de 55 000 t.d.w.. în volumul că
ruia ar putea să încapă’ de douăspre
zece ori Încărcătura cargoului 
„Galați" !

Țara iși făurește acum aripile de 
otel spre a trim, te nave noi și 
tot mai puternice pe căile al
bastre ale oceanului planetar. Sint 
mii de oameni care servesc flota ro
mână, navigatori căliți in drumurile 
lungi pe mare, oameni îndrăgostiți 
de meseria lor, pe care. întotdeauna, 
l-am invidiat puțin. J-am invidiat 
pentru dragostea lor de meserie iz- 
vorltă din irezistibila chemare a mă
rilor. din curaj și bărbăție. I-am in
vidiat pentru bronzul de pe chipu
rile lor. pentru zările nemărginite 
din priviri, pentru spiritul de echină. 
Căci orice navă este o bucată din 
trupul patriei și orice echipaj — su
flet din sufletul țării trimis In lum«. 
sub filfiirea pavlMnn’»1"< tricot"-, 
na poarte peste mări și țâri mesajul 
prieteniei și colaborării cu toate po
poarele pâmintului.

Vorbim despre aceste nobile 
trăsături ale marinarului român 
pe puntea de comandă a cargoului 
Dolj" (7 500 t.d.w.1 rare încarcă 

Biărfuri pentru Marsilia. Alături

de comandantul de navă Gheorghe 
Iurașcu, un cunoscător al tuturor 
subtibtăților sufletului marinăresc, 
se află cițiva tovarăși de muncă din 
portul constănțean. tineri navigatori.
Care sint resorturile umane ca

pabile sâ-i scoată in relief pe 
cel mal apți și mal dotați dintre 
ei ? Le mărturisesc că dacă in a- 
dolescența mea ar fi existat atitea 
chemări, atitea forme de pregătire, 
atita grijă față dc cel ce vi
sează la uniforma albastră a marinei, 
n-aș mai fi stat o clipă pe glnduri. 
Mi se răspunde că totuși se mal 
manifestă atitudini de rezervă din 
partea unor familii ale celor ce iși 
descoperă o astfel de vocație, incă 
se mal impun eforturi pentru smul
gerea unor false, vechi'clișee despre 
viața marinarilor.

Intr-adevăr, viața pe mare nu este 
ușoară și nici la Indemlna oricui. 
Ea cere calități umane deosebite. 
Meseria de marinar înseamnă. înain
te de orice, o vibrantă chemare 
pentru cei in al căror piept bate o 
inimă bărbătească.

Priveam vasta panoramă a portu
lui... Era o mare de smaragd, și bri
za bătea In stindarde. Coloșii flotei 
românești se făureau din vis și din 
oțel, pregătindu-se să înfrunte va
lurile. Și sufletele ne tresâltau de 
nostalgia drumurilor lungi, devorate 
de o insațiabilă foame de spațiu.

teze tutunul In răsadnițe reci. Din 
această cauză, plantarea In cimp se 
(âc< a tirziu, in luna iunie și uneori 
chiar In Iulie. în acest an au fost 
amenajate mai multe răsadnițe (al
de. Este un început bun. Cu țoale a- 
c-’stca. in unele cooperativ? agricole 
din Județele OH. Bruila, Ialomița, ca 
urmare a lipsei de îngrijire, răsadul 
obținut esto firav. Insuficient dez
voltat. Aceasta și explică de ce plan
tatul inlirzie. Prin îngrijirea 
punzătdare a răsadurilor și 
tarea normelor tehnice la 
ni ''
intrucitva, 
ceasta p- 
prcocupare 
de ’ •
tat

cores- 
respcc- 

. .....— plantat,
ijunsurile amintite vor putea 

înlăturate. Desigur, a- 
presupune un plus

. re din partea centralei 
specialitate. Nu trebuie ui- 
că întreprinderile de contrac

tare a tutunului au sute de teh
nicieni și specialiști. Ei ar trebui să 
răspundă efectiv de producerea și 
distribuirea răsadurilor și, desigur, 
să urmărească plantarea In cimp.

Al doilea element de care depinde 
obținerea unor recolte mari il con
stituie lucrările de întreținere a cul
turilor. Se știe că aceste lucrări sint 
migăloase, necesită un consum mare 
de forță de muncă. Prin aplicarea 
corectă a acordului global, in nume
roase cooperative lucrările se execu
tă la vreme. Noile prețuri de con
tractare la tutun asigură o retribuire 
stimulativă a cooperatorilor care se 
angajează să lucreze in acord global 
la această cultură. Este nevoie ca, 
neintirziat, acolo unde nu s-a făcut 
a.c't lucru, consiliile de conducere 
sâ încheie cu cooperatorii contracte- 
ancajament. in care să prevadă atit 
sarcinile care le revin în ce privește 
executarea lucrărilor, precum și su
mele ce li se .cuvin pentru îndepli
nirea planului la producția de foi. 
Pe parcurs este necesar sâ se urmă
rească, in baza tehnologiei întoc
mite de centrală, recoltarea -ultimei 
frunze, iar uscarea să se facă In in
stalații speciale care să permită 
obținerea unui tutun de bună ca
litate.

îrt acest an. tutunului i-a fost re
zervată o suprafață de circa 56 000 
hectare. Pentru ca pe aceste tere
nuri să se obțină producții mari și 
de calitate, se impune ca tehnologia 
culturii să fie respectată întocmai. 
Iar acest lucru trebuie să înceapă 
cu plantatul, lucrare care trebuie în
cheiată in timpul cel mai scurt, in 
fiecare unitate agricolă, in .fiecare 
județ unde se cultivă, pe toate*supra 
fețele prevăzute.

fi.
de

Ion HERȚEG

Selecționata masculină de baschet 
a Argentinei, care ne vizitează țara, 
a susținut aseară, in sala Floreasca, 
un prim meci cu reprezentativa 
României. A fost vorba, fără Îndo
ială. de un eveniment sportiv mar
cant. cu atit mai mult cu cit aceas
tă intilnire, cea dinții Intre echipele 
nationale respective, n avut loc de 
ziua sărbătorii naționale n Argenti
nei. Prilej pentru spectatorii și spor
tivii noștri de a-i felicita șl aplauda 
pe oaspeți, încă înainte de a începe 
meciul.

Cum este «cunoscut, baschetballștli 
nreentineni se află in Europa pen
tru un turneu de finalizare a pregă
tirilor in vederea participării la cam
pionatele mondiale din Porto Rlco. 
Prezentă de flecare dată in faza fi
nală a supremei competiții a basche
tului. redutabila echipă sud-arperi- 
cani’i reunește jucători cu frumoase 
calități, buni tehnicieni, cu o mai e 
putere de luptă. Aseară, selecționata 
noastră a dat o replică dirză și. deși 
cu o serie de jucători cu mai putină 
experiență, a realizat o prețioasă și 
absolut meritată victorie. Semnifica
tiv in acest sens este chiar și numai 
faptul că. exccptind prima acțiune 
de la Începerea jocului (clnd oaspeții 
au deschis scorul), sportivii români 
au egalat imediat și apoi au condus 
în permanență : li pauză cu 44—36. 
iar in final. România — Argentina 
92—76.

Succesul baschofba'iștilnr noștri s-a 
datorat in primul rind jocului mai 
variat și mai deris, pregătirii fizice 
net

Insâ cS echipa noastră r Jucat tot
deauna bine ; In numeroase momen
te ■ acționat dezorganizat, cu gre
șeli de pase șl cu un procent cam 
mare de ratări ale aruncărilor la coș 
(din poziții, deseori, ideale...). Oas
peții. poate resimțind șl oboseala de
plasărilor efectuate phiă acum (au 
jucat, se știe, in Grecia, Italia și 
Israel), s-au străduit să micșoteze 
cit mal mult din handicap : in mln. 
13 conduceam doar cu două puncte, 
In mln. 18 și 23 cu npt. In mln. 35 
cu șapte. Dar In ultimele două mi
nute. echipa noastră s-a detașat net, 
reușind o suită, de coșuri care avea 
sft-i aducă o victorie la 16 puncte di
ferență. Cei mai buni (ca joc și ca 
eficacitate) au fost — din formația 
României : Cernat (31 d). Popa (21) 
și Oczelak (16) : iar de la 
Gonzalez (21 p). Pcrazzo 
Gherman (13).

Baschetballștii români și 
n?ni susțin meciul revanșă, azi, In 
sala sporturilor din Pitești.

I. DUMITR1U

DIVERS

superioare. Nu se poate spune

oaspeți :
(18) ?i

nrgenti-

Tn ziua a doua a competiției In
ternaționale feminine dc baschet 
oent.ru ..Cupa federației", care se 
desfășoară la Iași, selecționata 
României a Învins cu 82—69 (38—35) 
formația Iugoslaviei. Intr-un alt joc, 
Ungaria a întrecut cu 72—57 (33—33) 
reprezentativa R.D. Germane.

Astăzi, in ultima zi a turneului, 
sint programate următoarele parti
de : Iugoslavia — R.D. Germană ; 
România — Ungaria.

Doi urși din 
Făgăraș...

tn timp ce canicula verii e 
tot mat aproape, pe crestele Fă
gărașului mai stăruie zăpada 
care atrage Incă mulți amatori 
de drumeții montane. Cițiva 
dintre ei au trăit., deunăzi, mo
mente de spaimă, incit caba
nierul Dan Cruceat de la Po- 
dragu (altitudine 2136 metri) 
abia i-a putut liniști. Văzuse ți 
el, cabanierul, avalanșa de ză
padă de proporții neobișnuite de 
pe creasta masivului vecin. Alta 
era insd cauza spaimei drume
ților. Imediat după iscarea pu
ternicei avalanșe, cind drumeții 
o luaseră la fugă, exact prin 
mijlocul grupului lor trecuseră 
vai-virtej două namile de urși. 
Mergind pe urmele lor, cabanie
rul a descoperit și cauza declan
șării avalanșei : urșii, care fu
giseră speriați de propria năz
drăvănie.

Delta...
Oltului

ȘTIRI DIN FOTBAL
MECIURILE

CELEI DE-A XXX-A ETAPE
Dinamo — Steaua. Transmisia se 
face pe programul 1.

va

Astăzi se desfășoară jocurile celei 
de-a XXX-a etape a campionatului 
categoriei A dc fotbal. In Capitală pe 
stadionul ,,23 August" au loc urmă
toarele partio’e : Sportul studențesc — 
Rapid (ora 17.30) și Dinamo — Steaua 
(ora 19,15). Meciurile din tară : F.C. 
Argeș — C.F.R. Cluj ; Politehnica 
Iași — F.C. Constanța ; Politehnica 
Timișoara — C.S.M. Reșița : Univer
sitatea Craiova — S.C. Bacău ; Uni
versitatea Cluj — U.T. Arad : A.8.A. 
— Jiul ; F.C. Petrolul — Steagul roșu.★

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere de la ora 17.30 
aspecte de la toate întilnirile. De ase
menea. In jurul orei 20.30 se va 
transmite ultima parte a meciului

ASTĂZI, IN TURNEUL
U.E.F.A.

Cu cițiva ani în urmă, In co
muna Dăești-Vîlcea (localitate 
aflată in vecinătatea Oltului) 
s-au produs mai multe alunecări 
de teren, in urma cărora s-au 
format 30 de lacuri. Intre timp, 
pe luciul lacurilor a apărut și 
s-a dezvoltat o vegetație speci
fică... Deltei Dunării. Ba. 
mult, vegetația neobișnuită 
părțile locului a atras, ca 
magnet, cirduri de păsări 
gratoare, rațe sălbatice.

mai 
prin 

un 
mi-

v<

Trei noi complexe comerciale la Slobozia

Astăzi, în jurul orei 16.45, stațiile 
noastre de radio vor transmite re- 

. priza a doua a meciului de fotbal 
dintre echipele de juniori ale «Româ
niei și Scoției, din cadrul turneului 
O.E.F.A.. care are loc in Suedia. 
Transmisia se va face pe programul 
1. întilnirea are o deosebită impor
tanță pentru calificarea in semifina
lele competiției. în clasamentul gru- 
ppi A conduce echipa României cu 4 
puncte, urmată de cea a Scoției cu 
3 puncte (in jocul de vineri scara 
fotbaliștii scoțieni învinseseră cu 6—0 
echipa Finlandei șt nu pierduseră 
acest meci cum anunțaseră eronat 
agențiile internaționale de presă). Pe 
locul al treilea in grupă se află 
echipa Islandei — 1 punct, aooi 
aceea a Finlandei — zero puncte. 
Șanse mari de a juca in semifinale 
au în celelalte grupe echipele Bulga
riei, Suediei și Iugoslaviei.

Chiriaș—apa
Ori de cîte ori plouă — și la 

Rm. Vilcea plouă des — perso
nalul de serviciu de la hotelul 
„Alutus" intră in... alertă. Sint 
aduse in grabă găleți și lighe- 
ne, iar cind acestea nu-s de a- 
iuns pentru stringerea apei care 
se infiltrează prin tavan, se fo
losesc și... frapierele restauran
tului. Viciile de construcție ale 
hotelului au fost observate incă 
de anul trecut, cind acesta a 
fost dat in folosință. Dar exe
cutantul — respectiv I.J.C.M. 
Vilcea — nu s-a grăbit să-și 
repare propriile greșeli. Altfel 
spus, pină acum, vinovății n-au 
intrat incă... la apă.

SLOBOZIA (Corespondentul 
„Scinteii". Lucian Clubotaru). — 
Pentru locuitorii orașului .Slo
bozia, 1974 este anul unor 
Importante premiere comerciale 
— ne-a spus tovarășul Gheor
ghe Bizău, directorul Direcției 
comerciale a județului Ialomița, 
în următoarele două luni 
da in folosință trei noi complexe 
amplasate de-q^ lungul străzii 
centrale Matei Basarab. care

devine principala arteră comer
cială a orașului.

Primul-complex care descHIde 
scria inaugurărilor în atest1 an 
cuprinde o librărie și papetârie, 
magazin cu articole dc galante
rie și Încălțăminte, artizanat, 
cosmetice etc. Peste drum de el 
și-a deschis deja porțile un ma
gazin cu articole de sport, tu
rism și piese auto, care se va 
extinde In lunile următoare cu

noi raioane de țesături și arti
zanat, precum și cu un lacto-bar. 
Ai treilea complex a fost ampla- 

..sat. la parterul unui bloc cu 54 
apartamente in apropierea Mu
zeului de etnografie a Bărăga
nului. Aici se vor desface arti
cole de menaj, sticlărie, chimi
cale cu autoservire, legume și 
fructe. Noile construcții se în
scriu intr-un amplu program de 
dezvoltare a rețelei comerciale 
a orașului Slobozia.

în cîteva rînduri
HANDBAL. Ieri in cadrul etapei 

a 10-a a campionatului diviziei A la 
handbal feminin, echipa Universita
tea București a învins cu scorul de 
11—10 (3—8) formația I.E.F.S.

TENIS. Proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațional de tenis 
de la Bournemouth a fost cîștlgată de 
cuplul Ilie Năstase (România)—Juan 
Gisbert (Spania). Învingător cu 6—4, 
6—2, 6—0 in finala susținută cu pe
rechea Italiană Paolo Bertolucci— 
Corrado Bara2zutti.

în finala probei de simplu bărbați, 
programată astăzi, Ilie Năstase 11 va 
îhtilni oe Paolo Bertolucci, care. în 
semifinale, l-a Întrecut cu 6—4, 6—8. 
6—4 pe Hans Kary (Austria).

GIMNASTICA. în ,,Sala sporturi
lor" din Constanța au continuat în
trecerile campionatelor naționale fe
minine de gimnastică.

La individual compus, victoria a 
revenit dinamovistei Alina Goreac, 
urmată de Anca Grigoraș șl Elena 
Ceampelea.

ȘAH. La Brașov a luat sfirșlt tur
neul internațional feminin de șah. 
Victoria a revenit jucătoarei sovie
tice Maia Ciburdanidze care a tota
lizat 10 puncte. în ultima rundă ea 
a remizat cu Gertrude Baumstarck 
(România).

Problema congelării ți conservării in această stare a organismu
lui In vederea reanimării in viitor este viu discutată in cercuri științifice 
din întreaga lume. Numai in Statele Unite, după cum scrie presa, „sute 
de morți iși așteaptă învierea'1. Singele din corpul lor a fost înlocuit, 
incă in primele minute de la constatarea decesului, cu o soluție specială 
de glicerina care nu îngheață chiar la temperaturi foarte scăzute, după 
care s-a procedat la răcirea corpului, iutii cu gheață uscată (pină la 
—79' C, apoi cu azot lichid pină la —196° C). tn fine, corpul a fost în
chis ermetic intr-un coșclug-frigider și expediat la „mausoleul de 
gheață". O autentică „clinică pentru decedați'1 funcționează de cițiva 
ani la Farmingdale, in S.U.A.

Asupra utilității acestei metode iși expune punctul de vedere Vla
dimir Negovslci, directorul Laboratorului de reanimare a organismu
lui din cadrul Academiei de medicină din U.R.S.S., intr-un articol 
publicat in revista „Sputnik".

Practica reanimării după declan
șarea morții clinice a devenit in ul
timele decenii un „miracol" obișnuit. 
Prin aceasta s-a confirmat presupu
nerea că moartea nu se produce in
stantaneu, ea reorezentind un proces 
mai mult 6au mai puțin îndelungat, 
constind din mai multe stadii fizio
logice. S-a stabilit că intre momentul 
opririi bătăilor inimii și respirației 
și cel in care intervin schimbări ire
versibile in celule și țesuturi există 
un oarecare interval de timp. Acest 
interval de timp se folosește in ve
derea reanimării.

Astfel, la citeva ore după ce ini
ma a încetat să bată, funcționarea 
ei poate fi restabilită, iar respirația 
— chfar după 40—50 de minute de la 
oprirea ei. înseși celulele scoarței 
cerebrale, cele mai sensibile la ano- 
xemie (lipsa oxigenului), pot fi sal
vate In primele 4—6 minute după 
oprirea circulației singelui.

In legătură cu aceasta s-au născut 
noțiuni noi : moartea clinică sau re
versibilă șl cea biologică sau verita
bilă. S-a Ivit, de asemenea, o nouă 
disciDllnă : știința mortii și a reani
mării organismului, care a stimulat 
practicarea acestei metode.

Desigur, „miracolul" reanimării nu 
se produce in toate cazurile de 
moarte clinică, dar pe măsura dez
voltării științei cad tot mai multe 
bariere ce impiedică atingerea a- 
cestui țel. Astfel, pină nu de mult, 
eram neputincioși in fața deznodă- 
mintelor fatal? ale infarctului. As
tăzi, prin reanimare sute de oameni 
atinși de o insuficiență coronariană.

care-și luaseră rămas bun de la 
viață, au fost salvați. De asemenea, 
au fost readuși la viață numeroși

soțită de informații cu privire la o- 
biectivele și planurile sale. Publici
tatea a avut succes : în mai multe 
țări au luat naștere cluburi ale a- 
depților „crionicH" sau „crlologiel" 
(de la grecescul kriosrece), cum a 
fost denumită tehnica înghețării ■ or
ganismului. Lucrurile nu s-au oprit 
aici. In 1967, James Bedford (S.U.A.), 
profesor de psihologie, a fost în
ghețat in stare de moarte clinică 
după ce s-a constatat că a contrac
tat leucemie. Cu alte zeci de persoa
ne din S.U.A., Japonia, Franța și 
alte țări s-a procedat in același 
mod.

Ideea de a recurge la reducerea 
temperaturii corpului nu este nouă 
in medicină. Prin acest procedeu se

■■sputnik“ CRIONICÂ 
și conservarea organismelor
oameni care s-au aflat tn stare de 
moarte clinică din cauza unor he
moragii, răni etc.

Toate acestea au făcut să se nas
că noi speranțe, uneori Întemeiate, 
alteori fanteziste sau speculative. Aș 
clasifica in rindul ultimelor ideea 
de a prelungi la infinit viața prin 
congelarea corpului.

Un călduros adept al acestei Idei, 
savantul american Robert Ettinger 
a expus-o in cartea sa „Perspecti
vele mortalității". Puțin mai tirziu 
el a înființat o societate in Statele 
Unite menită să convingă pe oameni 
că există posibilitatea reală a... în
vierii. Această societate a stabilit 
contacte cu specialiștii din alte 
țări, inclusiv cu autorul acestor rin- 
duri, care a primit o scrisoare in-

obține o încetinire a funcțiilor me
tabolice, se reduc sensibil necesită
țile organismului in oxigen. Dacă se 
opresc bătăile inimii și respirația, 
frigul prelungește perioada de moar
te clinică, oprește ineluctabila deza
gregare a țesuturilor. în cazul anu
mitor operații ale inimii se recurge 
cu succes la hipotermie (reducerea 
temperaturii corpului pină la +25 
sau +28’ C și chiar la +10 «au 
+12’ C).

S-a constatat pe cale experimen
tală, in laboratorul pe care-1 con
duc, faptul aă răcirea corpului pină 
la + 8 sau + 10*  C la clinii dece
dați sporește in mod considerabil 
(pină la două ore) marja necesară 
unei reanimări, permițind restabili
rea in întregime • tuturor funcțiilor

vitale. La om, durata morții clinice, 
care in condițiile unei temperaturi 
normale nu depășește 3—5 minute, 
poate fi prelungită in -aceste condi
ții la 40—60 de minute.

Sint*  fapte deosebit de promițătoa
re. Se-impune să se studieze cit mai 
repede posibilitățile oferite de hipo- 
termie in vederea reanimării orga
nismului. Iată de ce nu pot fi res
pinse in întregime cercetările efec
tuate de partizanii crionicii.

Nu cred in refrigerarea cadavre
lor in vederea unei „învieri" ipo
tetice peste citeva «uto de ani, dar 
cred In cercetările specialiștilor in 
crlonicâ, ce vor contribui, probabil, 
la găsirea metodelor care vor permi
te să se recurgă la o hipotermie mai 
profundă declt cea utilizată in pre
zent, a mijloacelor neprlmejdioase 
dc a răci organismul la temperaturi 
sub zero grade. Aceasta va permise, 
pe de o parte să se mărească dura
ta morții clinice, ceea ce contribuie 
la sporirea posibilităților de reani
mare, iar pe de alta, să se conserve 
viața, menținind-o Intr-un fel de 
anabiozft, asemănătoare cu hiberna
rea animalelor. Ideea de a recurge, 
în timpul călătcfriilor interplanetare 
de foarte lungă durată, la o îndelun
gată anabioză și in consecință la o 
incetinire a imbătrinirli nu va mai 
apărea poate atit de fantezistă.

în ce privește înghețarea corpu
lui In speranța „învierii" peste ci
teva zeci sau sute de ani, mi se 
pare că din punct de vedere știin
țific ea este inconsistentă. îngheța
rea la mal puțin de — 79*  C șl pină 
la — 196’ C este funestă pentru or
ganism. Ea transformă lichidul din 
țesuturi in cristale de gheață, ceea 
ce dăunează structurilor celulare.

Este extrem de greu și dificil să 
Îngheți un organism astfel incit să 
poată rămîne in viață și, mai mult, 
6ă nu I se provoace nici un rău.

Iată de ce ae poate considera 
că entuziaștii conservării prin 
frig, care fac apel la știința vi
itorului pentru a rezolva problemele 
reanimării, induc in eroare pe c?l 
care-și pun „destinul" in miinile lor.

Mirajul 
fluturilor

Muzeul „Grlgore Antipa" din 
Capitală va găzdui o expoziție 
inedită. Pentru prima dată, 
25 000 de fluturi — rod al unei 
colecții strînșe cu migală și pa
siune, timp de mai mulți ani, 
de un colectiv al muzeului con
dus de prof dr. docent Aurelian 
Popescu-Gorj — vor fi prezen
tați publicului vizitator. Colec
ția cuprinde fluturi de pe toate 
meridianele globului, mulți din
tre ei rarități in speciile lor 
și — in orice caz — unicate pen
tru noi. Atrag cu deosebire 
atenția fluturii „cap de bufniță" 
din regiunea' Amazonului, Atta- 
cidaele și Caraxes din podișurile 
Etiopiei, precum și cei din Ja
ponia și Indonezia. O adevărată 
„explozie" de forme și culori.

„Libelula44 
salvatoare

Ga-— Alo, stația- „Avlasan" 
lăți ?

— La telefon.
— Trimiteți o urgență la . 

talul din Tecuci. Avem un caz 
extrem de grav.

Imediat, elicopterul „Libelula", 
pilotat de Toma Lupu, iși lua 
zborul. O mișcare măiastră, șl 
elicopterul a aterizat in curtea 
spitalului din Tecuci. Cu pa
cienta Marla Pașcu la bord, deși 
era o vreme potrivnică (plafon 
jos de nori șt rafale puternice de 
vint), „Libelula" a aterizat, din 
nou,.cu bine in curtea spitalului 
din Galați. Șl din nou, in lupta 
pentru viață „Libelula" t-a do
vedit la înălțime.

spi-

O echipg de muncitori lucra 
la fundația blocului 121 din Cra- 
iovița Nouă. Deodată, de sub 
loviturile timăcoapelor s-a ivit 
un, obuz de tun ruginit, rămas 
incă din- vremea războiului. 
Unul din lucrători a vrut să-l 
disloce. Maistrul Vasile Anghel 
l-a oprit însă la timp, anunțind- 
organele competente din Craio
va. Precauția maistrului s-a 
dovedit justificată. Specialiștii 
ou constatat că proiectilul pu
tea să explodeze la cea mai 
mici atingere.

Cu plăcere
în încheierea faptului divers 

din 27 aprilie, în care semnalam 
„zgomotul infernal" tăcut de or
chestra „Mini-Max" de la barul 
de noapte „Continental" din 
Timișoara, scriam că de data 
asta poate că „11 va auzi" și 
oficiul județean de turism de 
care aparține. Șeful oficiului 
respectiv ne scrie că semnalul 
nostru nu numai că a fost auzit, 
dar că s-au luat și măsuri con
crete de îndreptare a situației. 
In încheierea adresei, mulțu- 
mindu-ne pentru semnalare, se 
scrie textual : „Apreciind aten
ția pe care ați acordat-o acestei 
probleme, vă rugăm să ne spri
jiniți și în continuare In acti
vitatea noastră". Cu plăcere !

Rubrica redactata d® 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
Și corespondenții „ScintelP
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LONDRAi

Începerea tratativelor dintre
„Europa trebuie sa devină DEZBATERI ÎN CADRUL U. N C. T. A. D.

Portugalia și Guineea-Bissau
In vederea realizării unul acord de încetare a focului

solutlonărll conflictului.
■ s-au deschis simbâtă și 
a și in zilele următoare, 
n at le făcuiâ nrc'Ci Ir so

ft la Londra, ministrul de exter
ne portughez, Mario Soares. a de
clarat că scopul convorbirilor este „să 
se ajungă la o încetare Imediată a 
focului in Gulneca-Blssnu. Am venit 
sici, a continuat el. să discutăm si
tuația In tnod deschis".

mario soares: „Portugalia este animată
de o profundă dorință de

a acceptare» 
principiului autodeterminării ca mo
dalitate de rezolvare a problemei co
loniale constituie una din princira- 
lelo linii directoare ale noii politici 
externe a Portugaliei.

cooperare cu toate țările"
Mesajul subliniază, ră „In Inlcrc- 

sul păcii mondiale. Portugalia este 
animală dc o profundă dorință dc 
cooperare Internațională cu toate ță
rile, fără nici o deosebire". In mesaj 
se spune, totodată, că Portugalia va 
rrsnt'cla integral principiile Înscrise 
ln Carta Rațiunilor 
clarația universală 
omului.

Unite și in De
ft drepturilor

o zona a păcii și securității
Of PREIUT1NDENI

Memorandum al
Ș'

Comitetului britanic pentru securitate 
cooperare europeană

LISABONA 25 (Agerpres). — Par
tidul Comunist Portughez a orga
nizat vineri scara, la Lisabona, pri
mul său miting de la înlăturarea 
vechiului regim. Peste 8 000 de per- 

* au participat le această adu- 
desfășuratâ in Palatul Spor- 

>r din Lisabona, la care au 
cuvintul Carlos Br •to si S< jo

Macro, membri ai C.C. al P.C. Por
tughez.

nare, 
turil<

La începutul mitingului a fost 
păstrat un minut de reculegere in 
memoria comuniștilor portughezi 
căzuti victime ale fascismului.

Vorbitorii au abordat problemele 
libertății democratice, unirii cu for
țele armate, lichidării exploatării o- 
mului de către om. necesității strin
gente a ameliorării salariilor, precum 
și încetării războiului colonial.

Măsuri pentru ameliorarea nivelului de viață al populației
LISABONA 25 (Agerpres). — Con- 

s.liul de Miniștri al Portugaliei a 
anunțat un ansamblu de măsuri 
ay:r.d drept scoo ameliorarea nive
lului de viață 31 populației. în spe
cial al caloriilor mai puțin avfin- 
i''aîe ale oamenilor muncii. Măsu
rile se referă la exercitarea unui 
control din partea guvernului asu- 
r~a preturilor. îndeosebi asupra chi
riilor, garantarea unui salariu mi
nim. De asemenea, guvernul a a-

nun ța t că intenționează să încura
jeze activitatea întreprinderilor mici 
$i mijlocii, astfel incit acestea să 
poată rezista concurenței.

Comunicatul guvernului mențio
nează că hotăririle adoptate repre
zintă un prim pas pentru satisface
rea unor revendicări ale populației 
si apreciază că ridicarea puterii de 
cumpărare, ca urmare a măsurilor 
anunțate, va avea drept efect dina
mizarea economiei naționale.

Cu Zilei eliberării Africii"

PENTRU RECUNOAȘTEREA DREPTULUI LA INDEPENDENȚĂ
Șl LIBERTATE AL TUTUROR POPOARELOR AFRICANE

Declarația președintelui Yakubu Gowon
LAGOS 25 (Agerpres). — Intr-o 

declarație publicată simbâtă la La
g's cu prilejul celei de-a XI-a a- 
r-versări a Organizației Unității A- 
fricane și a Zilei eliberării Africii, 
c'ncralul Yakubu Gowon, șeful sta
lului nigerian și președintele in e- 
xcrcițiu al O.U.A., după ce a ară- 
t.-t că 1974 ar putea fi anul cel mai 
important din istoria O.U.A.. și-a ex
primat SDerant-a că noii lideri ai 
Portugaliei vor răspunde as’.eptări- 
lor do poarelor africane, in sensul re- 
cunoasterii statului Guineea-Bissau 
si Insulele Capului Verde, precum și 
a dreptului la independență al po
poarelor din Mozambic și Angola.

Yakubu Gowon a adăugat, totoda
tă. că ..securitatea și suveranitatea 
Urilor continentului rămin incă a-

menințate de supraviețuirea regimu
rilor minoritare și rasiste din Afri
ca de Sud și Rhodesia". Sperăm, se 
subliniază in declarație, că cei ce se 
află in fruntea acestor regimuri vor 
trage concluziile ce se impun la ana
liza ultimelor evenimente pe care 
le-a cunoscut Africa.

★
DAR ES SALAAM 25 (Agerpres).

— Ministrul de externe al Tanzaniei, 
John Malecela, a subliniat, intr-o de
clarație. necesitatea ca mișcările de 
eliberare recunoscute de Națiunile 
Unite să fie părți in orice tentativă 
vlzind deschiderea unor negocieri de 
pace pentru încetarea războaielor din 
coloniile portugheze din Africa — 
transmite agenția Reuter.

r

LONDRA 25. (Dp la coresponden
tul nostru). — ..Cerem guvernu
lui britanic aă sprijine Idcca ca ac
tuala Conferință pentru securitate și 
cooperare in Europa si se încheie 
prlntr-o infilnlre a șefilor de state 
Și prin crearea unui organism perma
nent caro să ducă mal departe acti
vitatea consacrată acestui scop. Par
ticiparea șefilor de state va Însemna 
recunoașterea importanței istorico a 
acestui eveniment. în coca ce pri
vește organismul permanent, acesta 
va fi esențial pentru desfășurarea 
procesului securității și cooperării, 
carp nu se încheie odată cu confe
rința și necesită o atenție și o preo
cupare permanentă" — se spune In 
memorandumul adresat guvernului 
englez de către Comitetul britanic 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa.

„Comitetul nostru, se spune In me
morandum, a fost întotdeauna de 
părere că progresele spre securitate 
șl cooperare intre toate statele euro
pene trebuie să meargă mină In 
mină cu măsuri concrete de dezar
mare. Desigur, nu sugerăm faptul 
că problemele Europei pot fi izolate 
de acelea ale altor continente, dar 
realizarea de progrese pe continentul 
european va însemna o importantă 
contribuție la soluționarea altor pro
bleme mondiale". In continuare, me
morandumul se pronunță pentru des-

ființarea bazelor militare șl a blo-u- 
rilor, pentru crearea de zone denu- 
cloarlzate, reducerea bugetelor mili
tare. Îndepărtarea pericolului răz
boiului nuclear, astfel Incit „Europa 
să poată deveni un continent al pă
cii și, prin aceasta, un model pentru 
pace in lume".

GENEVA V> (Agerpres). — La Ge
nova se desfășoară lucrările sesiu
nii n fl-a a Comitetului special de 
preferințe al U.N.C.T.A.D. Luînd 
cuvintul In cadrul dezbaterilor gc- 
nernle, șeful delegației române, 
Mircea Petrescu, n arătat că actuala

comitetuluî trebuie să 
o etapă importantă in pro-

Juan Peron reales președinte
al Partidului justițialist

BUENOS AIRES 25 (Coresponden
ță dc la E. Pop). — La Buenos Aires 
au început la 21 mai lucrările Con
gresului Partidului justițialist. Prima 
parte a lucrărilor a fost consacrată 
principalului punct de pe 'ordinea de 
zi — structurarea organizatorică a 
partidului prin alegerea celor 16 
membri ai Consiliului Național, or
ganism ce va avea atributele condu
cerii. In funcția dc președinte a fost 
reales Juan Peron, iar in cea de vi
cepreședinte Maria Estcla Martinez 
de Peron.

Luind cuvintul, președintele Peron 
a declarat că Argentina va continua 
să vindă produse țărilor cu care a 
Încheiat acorduri comerciale, fără să

țină seama dacă aceste relații slnt 
sau nu po placul companiilor supra
national. Aceste companii, a arătat 
președintele Peron, vor fi respectate 
în măsura in care ele se vor confor
ma hotăririlor guvernului argentl- 
nean.

agențiile

Curent de opinie în favoarea

Comitetul senatorial 
pentru serviciile ar
mate a micșorat cu 1,3 
miliarde dolari suma 
totală cerută de Pen
tagon pentru finan
țarea programelor de 
cercetări militare și a 
redus cu 700 milioane 
dolari ajutorul militar 
acordat regimului sai- 
gonez. La rindul său, 
Senatul a respins — 
cu 43 voturi fată de 
38 pentru — o cerere 
a Pentagonului de a 
desființa limita stabi
lită la livrările de ar
mament pentru Sai
gon. „Votul Congresu
lui, scrie -Washington 
Post-, reflectă dorința 
de a reduce angaja
mentele militare și fi
nanciare ale S.U.A. 
față de Vietnamul de 
sud". In sprijinul a- 
cestui vot a venit și 
argumentul, larg spri
jinit de fapte, că aju
torul militar american 
încurajează Saigonul 
să persiste in cău
tarea unor soluții 
militare la problemele 
fundamentale ale Viet
namului de sud, neso
cotind in acest mod 
prevederile Acorduri
lor de pace de la 
Paris.

Exercitindu-și drep
tul de a revizui perio
dic efectivele trupelor 
americane aflate la 
bazele din țară și din 
străinătate, comitetul 
amintit a hotărit re
ducerea numărului ce
lor aflați sub arme — 
2 152 000 — cu 49 000 de 
oameni, reducere ce

urmează a fi realizată 
pină la sfirșitul anului 
fiscal 1975. De aseme
nea, a recomandat re
ducerea, cu 44600 de 
oameni, a numărului 
de angajați civili ai 
Ministerului Apărării 
— care se ridică in 
prezent la 1 027 300. A- 
ceste reduceri, apre-

CORESPONDENȚA 
DIN 

WASHINGTON

ciază comitetul, vor 
duce la economisirea 
anuală a cel puțin 1 
miliard de dolari.

Adepții reducerii 
bugetului militar al 
S.U.A. — potrivit da
telor oficiale, cheltuie
lile militare ating ci
fra record de 91,3 mi
liarde dolari — susțin 
că ar fi contraindicat 
ca S.U.A. să-și spo
rească cheltuielile mir 
litare tocmai intr-o 
perioadă cind se mar
chează pași in direcția 
destinderii internațio
nale. cind opinia pu
blică așteaptă măsuri 
și acțiuni care să favo
rizeze reducerea cursei 
înarmărilor, și in pri
mul rind a celor nu
cleare. asigurarea 
securității și dezvol
tarea cooperării inter
naționale.

In sprijinul acestor 
cerințe s-a pronunțat 
recent și un grup de

21 de personalități care 
au deținut funcții ofi
ciale in Ministerul A- 
părării pe timpul ad
ministrațiilor anterioa
re. Intr-un studiu 
înaintat Congresului, 
„grupul celor 21" sub
liniază necesitatea 
micșorării cheltuielilor 
militare cu circa 11 
miliarde dolari, propu
ne demobilizarea a 3 
din cele 16 divizii ale 
trupelor de uscat și a 
8 din cele 29 de unități 
ale forțelor aeriene, 
reducerea la 500 mili
oane dolari a ajutoru
lui militar către regi
murile de la Saigon, 
Pnom Penh și Vien
tiane (prevăzut de Pen
tagon a se cifra la 2 
miliarde dolari).

Numeroși congres- 
mani apreciază că e- 
fectele inflației, care 
a atins 11.6 la sută, ci
fră record pentru ulti
mele trei decenii, ar 
putea fi combătute cu 
șanse sporite dacă s-ar 
reduce cit ’ 
cheltuielile ___  ..
iar sumele respective 
ar fi transferate in 
sfera activităților civi
le. Aceasta, desigur, 
fără a mai releva con
secințele politice, pe 
planul însănătoșirii 
climatului internațio
nal și al creșterii secu
rității popoarelor pe 
care le-ar avea in mod 
incontestabil realizarea 
de pași concreți pe li
nia reducerii cursei 
înarmărilor.

mai mult 
militare.

C.ALEXANDROAIE

sesiune a 
constituie „ —,— ..... 
coșul de ameliorare a sistemului ge
neralizat de preferințe vamale a- 
cordat de statele Industrializate in 
vederea creșterii și diversificării ex
porturilor țărilor in curs dc dezvol
tare.

Pentru România, țară socialistă In 
curs dc dezvoltare care depune e- 
forturi susținute pentru progresul 
său economic general in vederea re
ducerii și eliminării decalajelor față 
dc țările economiccșlc dezvoltate, 
Îmbunătățirea condițiilor sale de ac
ces pc piața mondială prezintă o 
importanță deosebită. Aplicarea echi
tabilă, efectivă șl nediscriminatorie, a 
sistemului generalizat dc preferință 
In favoarea tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare este o 
unor principii șl obligații 
munltatca Internațională 
lo dea curs.

reflectare 
cărora 
trebuie

co- 
să

de presă transmit
Programul de aplicare a 

acordului de schimburi 
cultural-științifice dintre 
România și Cipru a tost sem- 
nat la Nicosia. Reprezentanții 
belor părți și-au manifestat -----
facția pentru relațiile prietenești 
statornicite intre cele două țări.

am- 
satis-

Președintele Mao Tze- 
dlin 1_a Primit Pe premier
britanic Edward Heath, liderul Par
tidului conservator, care se află in 
vizită în China. La primire au fost 
de față Ciu En-lai. premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, pre
cum și alte oficialități.

Președintele R. S. F. Iu
goslavia, Ioslp Broz Til0’ 
primit pe primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveyda. aflat în- 
tr-o vizită oficială la Belgrad. Au 
fost examinate relațiile dintre cele 
două țări, precum și unele probleme 
internaționale, relatează agenția Ta- 
niug.

Planul da măsuri eco- 
I10ÎÎ1ÎC6 excepționale prezentat 
de președintele statului, Carlos An
dres Perez, a fost aprobat de Camera 
Deputaților a Congresului Național 
al Venczuelei. Planul preconizează 
acordarea de împuterniciri excepțio
nale șefului statului, naționalizarea 
industriei metalurgice, majorarea sa
lariilor oamenilor muncii șl creșterea 
impozitelor pe veniturile companiilor 
petroliere.

„Standard Fruit" va fi 
CXprOprÎQt. Adunarea Legis
lativă din Costa Rica a fost prezen
tat un proiect de lege care prevede 
exproprierea bunurilor acestei com
panii specializată in producția și ex
portul bananelor.

La Belgrad iși începe mîine lucrările Congresul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Un eveniment major în viața Iugoslaviei socialiste, vecină și prietenă

• RETROSPECTIVA 
FILMULUI PROLETAR. 
Grupul de cineaști mUnchenezi 
„Bas Team" a organizat. cu 
sprijinul arhivei de filme din 
H.D.G., o amplă retrospectivă 
„Filmul proletar In Germania 
In jurul anului 1933". Au fost 
prezentate filme de lung me- 

-*
fi

artistice
precum 

metraj, tn cea 
necunoscute

Slnt prezenți clasici

documen- 
filme do 
mai mare 
publicului 

al

traj, 
tare, 
scurt 
parte 
larg. ----- r------ -
peliculei militante, ca S. Du- 
dow. cu reportajul cinematogra
fic „Cum tTăiește muncitorul 
berline?/*  (1930) ; Piei Jutzl, cu 
„Foamete In Waldenburg", pi 
Wemer Hochbaum, cu filmul 
„Frații" (1929). Aceste pelicule 
urmează să fie prezentate șl tn 
alte orașe vest-germane : Kdln, 
Marburg, Duisburg, Frankfurt 
pe Main, Kassel și Hamburg.

• PARTHENONUL IN
PERICOL Nu este vorba
numai de pericolul poluării. 
Vestita Acropole este amenin
țată de alunecări de teren — a 
anunțat profesorul Ioannis Tri- 
kalinos. Pentru a preveni dis
trugerea acestor inestimabile 
vestigii ale culturii antice, pro
fesorul atenian propune injec
tarea de ciment in grotele coli
nei și in jurul acesteia, precum 
și săparea de șanțuri pentru 
scurgerea rapidă a apei dl 
ploaie.

VARȘOVIA 25. (Corespon
dentă de la Gh. Ciobanu). — 
Timp de o săptămină. Varșovia 
a găzduit cea de-a 19-a ediție 
a Tirgulul internațional al căr
ții. manifestare culturală și co
mercială de prestigiu. La a- 
ceastă ediție au fost prezente 
peste 1 500 de case de 
și firme de specialitate, 
zentind 26 de țări din 
continente.

România a prezentat ___
standuri. La loc de frunte s-au 
aflat volumele 7 și 8 ale opere
lor secretarului general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, editate în limbi de 
circulație internațională.

edituri 
repre- 
patru

două

• HOLOGRAFIA IN 
STOMATOLOGIE. su- 
tele Unite se studiază posibili
tatea utilizării unei instalații 
holografice cu laser în scopuri 
stomatologice. Fotografierea tri
dimensională a cavității bucale 
«au „hol<j>dentografia“ prezintă 
un șir de avantaje in compara
ție cu metodele radiografice 
practicate in prezent, înlesnind 
diagnosticarea mai precisă a 
afecțiunilor dentare. Totodată, 
coroanele și punțile dentare pot 
fi realizate cu mai multă ri
gurozitate, in acest scop holo- 
dentografiile fiind introduse in
tr-o mașină electronică de cal
cul care dirijează o instalație 
specială de' confecționare a for
melor după care se toarnă 
lucrările respective.

Popoarele Iugoslaviei socialiste 
vecine și prietene se află in aju
nul unui eveniment de cea mai mare 
însemnătate in viața lor social-poli- 
tică : Congresul al X-lea al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Menit să deschidă noi și largi 
perspective dezvoltării multilaterale 
a țării pe calea socialismului, con
gresul a fost precedat de o intensă 
efervescență politică, dc un larg 
suflu creator, care a dinamizat toate 
sferele de activitate. In economie 
s-au înregistrat progrese de seamă 
in dezvoltarea, in continuare, a for
țelor de producție, s-au obținut spo
ruri substanțiale intr-o serie de ra
muri industriale, s-a îmbunătățit 
randamentul agriculturii, s-au fâcut 
pași înainte in îndeplinirea sarcini
lor propuse pentru consolidarea sta- 
bilității economice. Totodată, au 
fost consemnate succese imDortante 
in dezvoltarea științei și tehnicii, a 
invă(ămintului și culturii, in ridica
rea nivelului de trai materia} și spi
ritual al populație:.

Activitatea pregătitoare și-a găsit 
expresie deosebit de semnificativă 
pe plan politic prin progresele de 
seamă înregistrate in întărirea ro
lului conducător al clasei munci
toare. al avangărzii sale revoluțio
nare, U.C.I.. prin perfecționarea de
mocrației socialiste și eliminarea 
unor fenomene și tendințe negative 
în rindurile partidului și in viața 
socială a țări’, prin consolidarea 
unității de gindire și acțiune a co
muniștilor, ca și a coeziunii repu
blicilor federative, traducinau-se 
astfel in viață sarcinile trasate in 
Scrisoarea din octombrie 1972 a pre
ședintelui Tito și a Biroului Execu
tiv al U.C.I. In această privință, o 
contribuție de cea mai mare imoor- 
t-.nțâ au adus congresele și confe
rințele Uniunii Comuniștilor la ni
velul republicilor și al- provinciilor 
autonome.

Un moment de deosebită însemnă- 
t.nte in perioada care a precedat 
c-.ngre.sul l-a marcat adoptarea noii 
Constituții a R.S.F.I., alegerea tova
rășului I. B. Tito președinte pe 
timp nelimitat al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Așa cum au apreciat documentele 
congreselor și conferințelor din re
publici și provincii autonome, este 
indiscutabil că Uniunea Comu-

niștilor din Iugoslavia se prezintă la 
Congresul al 
interioară 
grad de

X-lea cu o coeziune 
mai puternică, 

combativitate ■ 
ționară mai ridicat ; s-au 
udat legăturile sale cu clasa 
citoare, cu toți oamenii muncii, a 
crescut prestigiul sâu in rindul ma
selor. s-a întărit rolul său de forță 
conducătoare in lupta pentru con
tinua dezvoltare a orinduirii socia
liste.

Ca prieteni sinceri, comuniștii, 
poporul român au urmărit cu satis
facție evoluțiile pozitive menite să 
dea un mai puternic avint- operei 
de construcție socialistă in țara prie
tenă. bucurindu-se din toată, inima 
de importantele succese obținute pe 
această cale. Iși găsesc astfel incă 
o dată expresie sentimentele de 
caldă simpatie cu care poporul 
român a salutat întotdeauna iz- 
binzile popoarelor iugoslave in fău
rirea vieții noi — așa cum și succe
sele poporului nostru in edificarea 
societății socialiste sint privite cu a- 
ceeași simpatie și satisfacție de po
poarele Iugoslaviei frățești.

Sint sentimente reciproce, izvorîte 
dintr-o strinsă prietenie cu rădăcini 
adine implantate in trecut —- istoria 
consemnlnd de-a lungul veacurilor 
idealurile și năzuințele comune. în
trajutorarea in lupta pentru apăra
rea ființei naționale, pentru elibera
rea de asuprirea străină, ca și pen
tru eliberarea socială a celor ce 
muncesc. Istoria a arătat popoarelor 
României și Iugoslaviei că, simțind 
alături umărul prietenesc al celui
lalt, sint mai puternice fiecare, iși 
pot susține și afirma cu mai multă 
forță aspirațiile și interesele națio
nale.

In anii noștri, anii socialismului, 
prietenia frățească și solidaritatea 
româno-iugoslavă, potențate de co
munitatea de orinduire și țeluri re
voluționare, stimulate de realizările 
obținute de cele două țări In toate 
domeniile de activitate, au căpătat 
noi dimensiuni, un conținut și mai 
bogat ; au crescut și s-au diversifi
cat legăturile economice și comer- 

s-au multiplicat acțiunile de 
?i 
In

cu un 
revolu- 
conso- 
mun-

ciale,
cooperare, schimburile artistice 
culturale, colaborarea rodnică 
toate celelalte sfere de activitate, 
un simbol strălucit al acestei con
lucrări constituindu-1 marele arc de

energie și lumină de la Porțile de 
Fier, punte trainică, ce îngemănează, 
peste Dunăre, destinele ceior două 
popoare.

Aceleași bune raporturi se pot 
consemna și in sfera vieții interna
ționale, unde România și Iugoslavia 
aduc o contribuție activă la conso
lidarea cursului spre destindere și 
încredere intre națiuni, la afirmarea 
unor relații interstatale noi, bazate 
pe egalitate in drepturi, încredere și 
respect reciproc, împotriva 
pontici imperialiste de ' " 
minație, de presiuni și 
treburile 
destinderii 
lume.

Model de 
vărășeascâ, ___..... ... ._____  .
încredere și bună vecinătate româno- 
iugoslave răspund, fără indoială, in 
cel mai înalt grad intereselor 
belor popoare, năzuințelor lor 
mune de progres și dezvoltare 
beră, de sine stătătoare, intereselor 
cauzei generale a colaborării, pro
gresului și libertății.

După cum este cunoscut, un fac
tor de însemnătate hotărîtoare pen
tru dezvoltarea legăturilor româno- 
iugoslave il reprezintă bunele rapor
turi de colaborare și prietenie to
vărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, contactele la nivelul cel 
mai înalt între cele două partide și 
state. Inscrilndu-se ca o practică 
statornică, tradițională, intilnirile cu 
caracter sistematic dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au constituit, de fiecare dată, mo
mente marcante care au trasat noi 
jaloane pe calea întăririi continue 
a prieteniei și colaborării multila
terale româno-iugoslave. Dind o 
înaltă apreciere acestor raporturi, in 
mesajul de felicitări adresat recent 
tovarășului I. B. Tito, cu prilejul 
realegerii sale ca președinte al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „îmi este deosebit de plă
cut să constat că relațiile de prie
tenie frățească și colaborare multi
laterală statornicite intre partidele, 
statele și popoarele noastre s-au 
adincit continuu, Intr-un spirit de 
sinceritate, stimă reciprocă și înțele
gere mutuală. Sint încredințat că 
aceste relații vor cunoaște șl in

interne, la 
și păcii

vechii 
forță și do- 
ingerințe in 
promovarea 

in ' întreaga

conlucrare 
relațiile

rodnică, to- 
de prietenie,

am- 
co- 
li-

viitor o dezvoltare rodnică, In Inte
resul popoarelor român și iugoslave, 
al cauzei socialismului, colaborării 
internaționale și păcii in lume".

In același sens, cu ocazia alegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
I. B. Tito exprima „satisfacția pen
tru succesele de pină acum în dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
prietenești și de bună vecinătate 
dintre Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia și Republica Socia
listă România", subliniind : „Sint 
profund convins că această colabo
rare dintre țările și popoarele noas
tre se va dezvolta continuu, in Inte
resul popoarelor Iugoslaviei și Româ
niei, al colaborării Internaționale 
egale in drepturi. în interesul păcii 
și socialismului in întreaga lume".

Iși găsesc in aceasta expresie fi-

delă 
cere, ____ ______ ___ _______
lui român și popoarelor iugoslave, 
voința lor comună de a consolida și 
mai mult edificiul colaborării re
ciproce frățești.

în acest spirit, comuniștii, poporul 
român adresează comuniștilor, po
poarelor iugoslave cu prilejul Con
gresului al X-lea al U.C.I. un fier
binte salut, urări tovărășești de 
succes deplin lucrărilor congresului, 
însoțite de convingerea că acesta, 
deschizind orizonturile unor noi și 
importante progrese in dezvoltarea 
socialistă a Iugoslaviei, se va înscrie 
totodată ca un moment de seamă 
în dezvoltarea și adincirea continuă 
a 'prieteniei și colaborării multilate
rale româno-iugoslave, spre binele 
ambelor țări și ponoare, al cauzei 
generale a socialismului.

De la trimisul nostru:

„Belgradul salută 
delegații la ccl de-al 
X-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia !“ Pa
nouri cu această 
inscripție, suprapusă 
pe fundalul emblemei 
partidului, pot fi in
finite pe toate ma
gistralele capitalei iu
goslave. 1050 de dele
gați, precum și nu
meroși invitați — ve
terani ai mișcării re
voluționare, reprezen
tanți ai organizațiilor 
politice și sociale, ai 
unor instituții guver
namentale — cărora li 
se adaugă reprezen-' 
tanți ai partidelor co
muniste și muncito
rești frățești, ai mișcă
rilor de eliberare na
țională, sint așteptați 
intr-o ambianță festivă 
la Belgrad.

Lucrările forumului 
comuniștilor din Iu
goslavia se vor dcschi-

glodurile și simțămintele sin- 
adinCi și trainice ale poporu-

Romulus CAPLESCU

de luni dimineața, la 
Palatul sporturilor 
„Pionir", urmînd să se 
încheie la 30 mai. 
Tovarășul I.B. Tito va 
expune in fața delegă
rilor o sinteză a pro
blemelor cuprinse in 
Raportul Prezidiului 
U.C.I. cu privire la 
sarcinile fundamentale 
de viitor ale comuniș
tilor iugoslavi.

In cadrul congresu
lui vor fi create cinci 
comisii care vor ana
liza activitatea și rolul 
U.C.I. in diferitele 

. sfere ale vieții politice, 
social-economice și 
culturale. Participanfl- 
lor le vor fi supuse 
spre examinare pro
iectele a două rezolu
ții principale : „Uniu
nea Comuniștilor din 
Iugoslavia in lupta 
pentru dezvoltarea 
continuă a autocondu- 
cerli socialiste" și
„Sarcinile U.C.I. in ca
drul luptei pentru

in 
In-

pace, pentru o coope
rare internațională ba
zată pe egalitate in 
drepturi, pentru socia
lism", precum și alte 
17 proiecte de rezoluții 
referitoare la sarcinile 
concrete ale U.C.I. 
diferite probleme 
terne și externe.

Congresul a fost 
precedat simbătă seara 
de o mare întrunire ' 
cetățenească pe stadio
nul Armatei populare 
Iugoslave, prilejuită de 
Ziua tineretului, tradi
țională sărbătoare prin 
care este marcată in 
fiecare an data dc 
25 mai, ziua de naș
tere a președintelui 
Iosip Broz Tito.

Atmosfera însufleți
tă, ambianța sărbăto
rească domină In 
aceste zile Belgradul.

Al. C1MPEANU
Belgrad

„Finlanda și C.H.E.R." - 
a fost tema unui seminar desfășurat 
la Helsinki, organizat de Institutul 
finlandez de politică externă.

La Damasc s a
siunea Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Asia occidentală, care a ana
lizat lucrările pregătitoare pentru 
Conferința mondială a populației ce 
va avea loc la București. Secretam! 
general al conferinței mondiale, An
tonio Carillo Flores, a adus mulțu
miri guvernului român pentru efor
turile deosebite ce le depune In ve
derea organizării In cele mai bune 
condiții a acestei importante reuni
uni internaționale.

Bîldnf» Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) anunță 
că luptătorii săi, acționind in cadrul 
Armatei de eliberare națională 
Zimbabwe (Z.A.N.L.A), au doborit în 
perioada 22 martie-17 mai patru 
avioane aparținind forțelor regimului 
rasist de la Salisbury și au ucis 63 
de soldați inamici.

Comitetul Executiv al 
Asociației
europene, care cuprinde repre
zentanți ai statelor membre ale 
C.E.E., a acceptat propunerea privind 
organizarea unei conferințe intre 
parlamentarii din țările Pieței comu
ne și cei din țările arabe.

In continuarea misiunii 
în Orientul Apropiat, ln ca- 
drul căreia se urmărește realizarea 
unui acord de dezangajare a forțe
lor pe frontul de pe înălțimile Go
lan, secretarul de stat al S.U.A,, 
Henry .Kissinger, a avut simbătă 
după-amiază noi convorbiri la Da
masc cu președintele Hafez Al-As- 
sad. H. Kissinger a sosit simbătă 
dimineața la Damasc, venind de la 
Tel Aviv. unde a avut consultări cu 
oficialitățile israeliene.

Creșterea prețului hâr
tiei în Japonia. Asenția Kyodo 
anunță că. incepind cu data de 1 iu
lie, companiile care se ocupă cu 
distribuirea hirtiei de imprimat pen
tru ziare iși vor spori cu 32 la sută 
costul produselor lor.

Populația Italiei este de 
55 262 000 de locuitori, potrivit 
statistici oficiale.

• PIONIERII OJELARI. 
La Uzina siderurgică din Ce- 
repoveț, U.R.S.S., a fost elabo
rată o șarjă de oțel cu partici
parea a 60 de oțelari in virstă 
medie de... 10 ani. Pionierii din 
regiunea Vologda au colectat 
in cadrul acțiunilor de strîngere 
a deșeurilor 2 300 tone de fier 
vechi, care pot asigura funcțio
narea /cuptoarelor uzinei din 
Cerepoveț timp de 48 de ore. 
Cițiva pionieri au căpătat drep
tul de a participa nemijlocit la 
elaborarea primei șarje din fia- 
rul recuperat.

• PUTEREA VOINȚEI. 
Americanul Harry Hinken, In 
virstă de 44 de ani, are ambele 
picioare paralizate. Infirmitatea 
îl obligă să se deplaseze intr-un 
cărucior cu rotile. Ea nu l-a 
împiedicat Insă să cuteze ceea 
ce mulți alți oameni valizi n-ar 
avea curajul să facă : a tra
versat inot Canalul Minecii, 
care, după cum se știe, măsoa
ră 33 kilometri lungime.

parlamentare

unei

încheierea Adunării anuale

Adoptarea unor rezoluții 
inițiate de România

GENEVA 25 (Agerpres). — Adu
narea anuală a Organizației Mon
diale a Sănătății a adoptat, in una-: 
ninutate, in cadrul ultimei sale șe
dințe plenare, două rezoluții inițiate 
de delegația României privind pro
movarea de programe sanitare na
ționale. și. respectiv, educația sani
tară a copiilor și tineretului. Un 
mare număr de delegații, reprezen
tând țări din Europa, Africa. Asia și 
America Latină, au devenit coautoa
re la rezoluțiile românești.

Rezoluția privind promovarea de 
programe sanitare naționale preco
nizează concentrarea eforturilor 
O.M.S. pentru sprijinirea statelor In 
orientarea programelor lor sanitare 
sore obiectivele majore, acordind 
prioritate dezvoltării armonioase a 
serviciilor sanitare de bază și pregă
tirii cadrelor necesare. Cea de-a doua 
rezoluție scoate in evidență impor
tanta promovării unor acțiuni con
crete In cadrul programelor O.M.S, 
și. in colaborare cu alte organizații 
Internaționale, pentru asigurarea e- 
ducatiei sanitare multidisciplinare a 
copiilor și tineretului, problemă de 
o importantă deosebită pentru dez
voltarea generațiilor viitoare.

• LA 30 ,DE ANI... 
Pentru a marca împlinirea a 
30 de ani de la debarcarea în 
Normandia, patru avioane de 
transport vor lansa la 6 iunie, 
în apropiere de localitatea 
Sainte Măre l’Eglise, 120 de pa- 
rașutiști. Printre aceștia se 
află șl un american, Robert 
Murphy, care in iunie 1944 a 
făcut parte din unitățile însăr
cinate cu pregătirea și baliza- 
rea terenului pentru parașuta- 
rea trupelor aliate' aeropurtate.

La festivitate va fi • prezent v 
și generalul Omar Bradley, 
care a participat fictiv la de- J 
barcare, in calitate de coman
dant șef al grupului 12 de ar
mate.

• VACANTĂ PE BICI
CLETĂ. Patru elvețieni In 
virstă de 50 de ani, foști cicliști 
de profesie, iși propun să-și 
petreacă vacanța efectuind un 
tur al Marocului pe bicicletă. 
Ei au părăsit vineri Casablanca, 
de unde și-au început cursa pe 
ruta Rabat, Meknes, Fes, munții 
Atlas, pentru ca la 1 iunie să 
atingă Agadirul. In total, au 
de parcurs 10S0 km in mal 
multe etape. In cursul anilor 
precedenți, cicliștii elvețieni ap 
făcut turul Scoției, Tunisiei, Si- 
ciliei și Portugaliei.

• SARCOFAGE DU
PLICAT ? Arheologul egiptean 
M. A. Moussa a declarat că 
cercetările confirmă ipoteza 
unul al doilea sarcofag fals, a- 
șezat In interiorul piramidei 
pentru a induce în eroare je
fuitorii de morminte, in timp 
ce adevăratul mormint s-ar afla 
Ia baza piramidei. La rindul 
său, arheologul danez N. Boul- 
sem susține că a calculat cu 
exactitate locul camerei mor
tuare a faraonului Keops, in- 
tenționind să ceară permisiunea 
guvernului egiptean pentru a 
săpa un tunel sub piramidă 
care să-1 conducă La această 
cameră.

• INFRUNTIND VA
LURILE, DUPĂ TREI SE
COLE. Nava engleză „Vi
vian", scufundată în secolul al 
XVII-lea In apropierea portu
lui brazilian Santos, a fost des
coperită recent cu ocazia lucră
rilor de drenare a intrării în 
port. Stratul gros de mil care' a 
acoperit nava a conservat atit 
de bine .carcasa din lemn a a- 
cestela, incit, după opinia spe
cialiștilor. „Vivian" se va putea 
aventura din nou pe oceanele 
lumii.
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