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TEZELE 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
pentru Congresul al Xl-lea 

al partidului
Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist 

Român reprezintă un eveniment de exceptio
ns lă însemnătate în viața partidului, a între
gului nostru popor. El va marca o etapă nouă 
în activitatea de organizare și conducere a 
operei istorice de edificare a socialismului și 
comunismului pe pâmintui României. în întrea
ga dezvoltare a societății românești.

Congresul va face o analiză profundă și 
multilaterală a bogatei activități desfășurate 
de Comitetul Central, de organele și organiza
ție de partid, de comuniști, de întregul nos
tru popor, pentru îndeplinirea sarcinilor și 
obiectivelor Congresului al X-lea și Conferin
țe; Naționale din anul 1972, stabilind, totodată, 
direcțiile și orientările fundamentale ale 
mersului nostru înainte în perioada următoare. 
Importanța deosebită a Congresului al Xl-lea 
constă în faptul că. pentru prima oară — 
alături de Directivele cu privire la pianul cin
cinal 1976—1980 și liniile directoare ale dez- 
volȚării economico-sociale în perioada 1981— 
1990 — se va adopta Programul partidului, 
care stabilește, într-o largă perspectivă, strate
gia generală și orientările tactice pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre comunism.

Caracterizat, pe bună dreptate, drept Carta 
fundamentală, ideologică, teoretică și politică 
a partidului, proiectul de Program reprezintă 
aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale 
marxism-leninismului la condițiile istorice, so
ciale si naționale concrete ale României. El sin
tetizează experiența luptelor de clasă purtate de 
masele populare din țara noastră pentru elibe
rarea socială și națională, pentru transfor
marea revoluționară a societății, precum și 
experiența luptelor de clasă și construcției so
cialiste pe plan internațional, experiența dez
voltării sociale universale. Pornind de Ia in
teresele vitale ale întregului nostru popor, ale 
înfloririi țării, proiectul de Program dă orien
tarea generală a politicii interne și externe a 
partidului și statului pentru o perioadă de 
20—25 de ani.

Elaborat cu participarea cadrelor de bază 
ale partidului și stalului, a unui mare număr 
de activiști din toate domeniile de activitate, 
proiectul de Program dă expresie experienței 
și înțelepciunii colective a partidului, a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului nostru 
popor. El a fost larg dezbătut în comisia de re
dactare și apoi în Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. din 27—29 iulie 1974, care l-a adop
tat în unanimitate.

Plenara a dat o înaltă apreciere aportului 
nemijlocit al secretarului general al partidului 
la fundamentarea teoretică și elaborarea pro
iectului de Program, relevînd valoarea inesti
mabilă a contribuției personale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la stabilirea liniei strate
gice și tactice, a direcțiilor principale de ac
țiune în vederea transformării revoluționare a 
societății, a edificării cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și trecerii la 
construcția comunismului pe pămintul Româ
niei. Plenara a apreciat că proiectul de Pro
gram cuprinde orientări de deosebită impor

Roadele politicii partidului 
de dezvoltare și modernizare a bazei 

tehnico-materiale a societății, de 
ridicare a nivelului de trai al poporului

Anul jubiliar 1974 a prilejuit un bogat bilanț 
al victoriilor istorice obținute in toate domeniile 
vieții economice și sociale in cei 30 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării de sub domina
ția fascistă. Marile transformări revoluționare 
aie societății românești, succesele uriașe obți
nute în făurirea bazei tehnico-materiale a so
cialismului. realizările remarcabile în dezvol
tarea invățămintului. științei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii marchează drumul glo
rios parcurs de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român în aceste trei de
cenii. Acest bilanț a umplut de mindrie ini
mile întregului popor, a întărit încrederea in 
politica partidului, a dat un nou imbold acti
vității creatoare in toate domeniile, a stimulat 
masele largi în munca plină de abnegație pen
tru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Congresul al X-lea, care a stabilit ca obiec
tiv fundamental al politicii partidului trecerea 
la făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a marcat un moment istoric în 
evoluția modernă a României. Prin succesele 
obținute in dezvoltarea forțelor de producție, 

tanță teoretică și practică, atît pentru partidul 
nostru, cit și pentru cauza socialismului în 
general, ele reprezentînd un aport însemnat al 
Partidului Comunist Român, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluționare, la dezvoltarea creatoa
re a marxism-leninismului.

O importanță deosebită prezintă faptul că 
Congresul al Xl-lea va dezbate și adopta Di
rectivele cu privire la planul cincinal 1976— 
1980 și liniile directoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale pentru perioada 1981—1990. Parte 
integrantă din Program, concretizînd prevede
rile și obiectivele acestuia pentru următorii 
5 ani și formulînd prognozele de perspectivă. 
Directivele înarmează partidul și poporul cu 
un vast program de acțiune, stabilind preve
deri realiste, profund mobilizatoare menite să 
ridice la un nivel calitativ superior întreaga 
activitate economico-socială în noua etapă in 
care intră țara noastră.

In spiritul practicii democratice pe care 
partidul nostru o promovează cu consecvență
— de a dezbate larg cu masele de oameni 
ai - muncii, cu întregul popor, politica internă 
șî externă — Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a elaborat prezentele Teze, 
care fac o analiză succintă a realizărilor dobîn- 
dite și a modului în care s-a muncit pentru 
îndeplinirea prevederilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale din anul 1972, indi- 
cind, totodată, în lumina Programului și a Di
rectivelor ce urmează a fi adoptate de Con
gres, ce trebuie făcut și cum trebuie acționat 
în etapa următoare pentru a transpune cu 
succes în viață importantele obiective econo
mice, politice și sociale pe care ni le propu
nem. Tezele vor da astfel prilejul întregului 
partid și popor să-și spună cuvîntul asupra ac
tivității desfășurate în această perioadă, să re
leve realizările, experiența pozitivă dobîn- 
dită, cît și lipsurile și deficiențele ce se mai fac 
simțite în diferite sectoare de activitate și, tot
odată, să se pronunțe asupra sarcinilor de 
viitor, asupra modalităților de perfecționare 
continuă a activității de partid și de stat, a 
muncii, în toate compartimentele societății, să 
dea glas voinței lor de a face totul pentru tra
ducerea în viață a Programului partidului.

Comitetul Central al partidului își exprimă 
convingerea că dezbaterea acestor documente 
istorice în cadrul conferințelor de partid ju
dețene, orășenești și municipale, în adunările 
organizațiilor de bază, în presă, cu masele 
largi de oameni ai muncii, va determina o pu
ternică efervescență politică și ideologică in 
rîndurile întregului partid și popor, va avea 
ca rezultat creșterea avîntului și hotăririi ce
lor ce muncesc de a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului și statului. Dele
gații la Congres vor exprima astfel — odată cu 
bilanțul rezultatelor concrete obținute de oa
menii muncii în realizarea actualului cincinal
— adeziunea totală a organelor și organizații
lor de partid, a comuniștilor, a întregii noastre 
națiuni, la prevederile Programului și Directi
velor, voința întregului popor de a asigura 
mersul tot mai ferm înainte al României so
cialiste pe calea bunăstării și fericirii.

a activității economico-sociale generale, in 
perfecționarea relațiilor de producție și a or
ganizării sociale, in lărgirea democrației socia
liste și ridicarea nivelului de trai al poporului, 
acești ultimi cinci ani reprezintă o etapă de 
cea mai mare importanță pe drumul edificării 
noii orînduiri sociale în patria noastră.

în această perioadă, Comitetul Central, în
tregul partid au desfășurat o vastă și inte.isă 
muncă politică și organizatorică pentru a asi
gura îndeplinirea obiectivelor cincinalului 
1971—1975. în decursul realizării planului cin
cinal, prin manifestarea spiritului de inițiativă 
și a elanului creator al oamenilor muncii, 
s-au descoperit noi rezerve și posibilități de 
accelerare a dezvoltării economice a țării, s-au 
putut majora prevederile inițiale ale planului 
la un șir de indicatori fundamentali, aceasta 
permițînd luarea unor măsuri de creștere a 
veniturilor populației peste nivelurile stabilite 
in Directivele Congresului al X-lea. în avîntul 
întrecerii socialiste a apărut și s-a dezvoltat 
mișcarea largă, de masă, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

O însemnătate deosebită pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a țării au avut 

hotărîrile Conferinței Naționale din 1972 care 
a stabilit un ansamblu de măsuri privind uti
lizarea mai bună a potențialului nostru econo
mic, dezvoltarea democrației socialiste, perfec
ționarea întregii organizări a societății.

Pe baza politicii de continuare a industria
lizării stabilite de Congresul al X-lea, indus
tria înregistrează în primii patru ani ai actua
lului cincinal o creștere medie anuală de peste 
13,5 la sută, față de 11—12 la sută cit era pre
văzut ; se depășesc prevederile cincinalului la 
majoritatea produselor principale ale econo
miei. în această perioadă a avut loc un pro
ces intens de îmbunătățire a structurii pro
ducției în întreaga industrie, realizîndu-se 
creșterea mai accentuată a ramurilor strîns 
legate de progresul tehnic contemporan. Forța 
energetică a țării a crescut cu peste 3 000 MW, 
ceea ce reprezintă circa o treime din întreaga 
putere a centralelor electrice. De la 6.5 mili
oane tone oțel cît produceam în 1970, în acest 
an producem peste 8.6 milioane tone. Con
strucțiile de mașini au crescut cu circa 85 la 
sută, dezvoltîndu-se îndebsebi electrotehnica, 
electronica, mecanica fină și optica, precum 
și producția de mașini-unelte. Au luat o mare 
amploare asimilarea de produse noi și repro- 
iectarea celor existente ; a început fabricația 
unor produse de înalt randament cum sint 
turbinele de 330 MW, cazanele de abur de 
1 035 tone'oră, liniile de ciment de 3 000 tone/ 
24 ore, navele maritime și fluviale cu tonaj 
ridicat, autocamioanele de capacități sporite, 
mașinile-unelte cu comandă-program, calcula
toarele electronice din generația a IlI-a și 
altele.

Progrese simțitoare a înregistrat, în cursul 
actualului cincinal, agricultura. A crescut nu
mărul tractoarelor și mașinilor agricole, supra
fețe însemnate au fost amenajate pentru iri
gat, s-au executat importante lucrări de 
ameliorare a solului, s-au majorat substanțial 
cantitățile de îngrășăminte și alte substanțe 
chimice utilizate în agricultură. Se îndeplinesc 
cu succes sarcinile prevăzute în programul 
național de irigații și îmbunătățiri funciare șl 
în programul național de dezvoltare a zooteh
niei. Producția globală agricolă obținută în 
medie în perioada 1971—1974 este mai mare 
cu aproape 30 la sută față de perioada 1966— 
1970, asigurînd satisfacerea în condiții tot mai 
bune a nevoilor populației și a cerințelor eco
nomiei naționale.

O dezvoltare continuă au cunoscut și cele
lalte ramuri ale economiei — transporturile și 
telecomunicațiile, construcțiile, comerțul, ser
viciile — sporind contribuția lor la progresul 
multilateral al țării.

înfăptuirea politicii de investiții stabilită de 
Congresul al X-lea a asigurat creșterea consi
derabilă a potențialului economic al țării. în 
acest cincinal se prelimina intrarea în func
țiune a peste 2 400 capacități noi de producție 
industriale și agrozootehnice, concomitent cu 
modernizarea și reutilarea a numeroase între
prinderi și secții. Investițiile realizate în 
cursul acestui cincinal permit crearea a circa 
1 300 000 locuri de muncă, contribuind în mod 
hotărîtor la creșterea veniturilor și îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale celor ce muncesc. 
Aplicînd orientarea dată de Congresul al 
X-lea privind repartizarea rațională a forțe
lor de producție pe teritoriu, numărul județe
lor care vor realiza o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei se va ridica în 1975 la 21, 
față de 9 în 1970.

O atenție centrală s-a acordat în cursul 
acestui cincinal sporirii eficienței întregii ac
tivități economice. Ca rezultat al dezvoltării 
producției materiale și creșterii eficienței eco
nomice, venitul național atinge în 1974 un ni
vel cu peste 58 la sută mai mare decit în
1970, depășind ritmul mediu anual prevăzut 
în cincinal. Pe această bază se prevede ca ve
niturile reale totale ale populației să fie în 
1975 cu circa 55 la sută mai mari decît în 1970. 
în acești ani, partidul a acționat pentru per
fecționarea formelor de repartiție în raport cu 
munca depusă, a acordat o deosebită atenție 
aplicării în viață a principiilor echității so
cialiste. S-a realizat majorarea generală a re
tribuțiilor, o creștere mai accentuată în regi s- 
trînd retribuțiile mici ; începînd cu august 1974, 
retribuția minimă lunară se ridică la 1 140 lei 
pentru muncitorii necalificați și la 1 346 lei 
pentru muncitorii calificați. Ca urmare, retri
buția reală va crește pe întregul cincinal cu 24 
la sută, depășindu-se prevederile inițiale ale 
planului, de 20 la sută S-au mărit alocațiile 
acordate familiilor cu mulți copii, precum și 
pensiile de asigurări sociale. în cursul cinci
nalului a crescut puternic nivelul de trai al 
țărănimii, veniturile bănești șl în natură obți
nute din munca în cooperativele agricole de 
producție și gospodăriile personale urmind să 
Înregistreze în 1975, pe persoană activă, o 
creștere de aproximativ 35 la sută față de
1971.
(Continuare in pag. a Il-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
în ziua de 14 septembrie a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv a luat în discuție Proiectul 
de Teze ale Comitetului Central pentru Con
gresul al XI-lca al Partidului Comunist Român. 
Tezele nu fost adoptate in unanimitate și sînt 
date publicității.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita ofi
cială efectuată în țara noastră, între 2 și 7 sep
tembrie a.c., do secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabo Siriene, Hafez El-Assad, împreună cu so
ția, Anisse El-Assad. însușindu-și în întregime 
concluziile informării prezentate dc secretarul 
general al partidului, Comitetul Executiv a dat 
o înaltă apreciere poziției exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul convorbirilor la 
nivel înalt româno-siriene, contribuției sale per
sonale la întărirea și amplificarea relațiilor din
tre România și Siria.

Comitetul Executiv a luat cunoștință cu vie sa
tisfacție de rezultatele rodnice ale vizitei, concre
tizate în documentele adoptate de comun acord. 
S-a apreciat în unanimitate că, după vizita în
treprinsă de secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Arabă Siriană, 
în februarie a.c., recenta vizită a șefului statului 
sirian marchează o etapă nouă pe linia dezvoltă
rii și consolidării relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre cele două țări și po
poare. Ea se înscrie ca parte integrantă a politicii 
consecvente a României socialiste, trasată dc 
Congresul al X-lea și de Conferința Națională 
ale P.C.R., privind dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor cu țările arabe, cu celelalte state 
care se pronunță pentru o dezvoltare economico- 
socială independentă.

Convorbirile purtate între cei doi conducători 
de partid și de stat au scos în evidență, în mod 
pregnant, hotărîrea comună de a ridica pe un 
plan superior relațiile bilaterale româno-siriene 
în domeniile politic, economic, telmico-științific, 
cultural și în alte sfere de activitate, de a iden
tifica și pune în valoare noi domenii și modali
tăți concrete de colaborare și cooperare reciproc 
avantajoasă.

Comitetul Executiv salută cu deosebită satis
facție dezvoltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, înțelegerea înche
iată în acest sens, exprimînd convingerea că a- 
ceasta servește intereselor ambelor popoare, uni
rii tuturor forțelor înaintate ale contemporanei
tății în lupta împotriva imperialismului, colonia-

Președintele Nicolae
delegația Universității Libaneze din Beirut

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă dimineață, delega
ția de profesori si studenți de la U- 
niversitatea Libaneză din Beirut, con
dusă de prof. Kabalan Kayrouz. care 
întreprinde o vizită in tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Stefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului. Con
stantin Bostinâ. președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști. Nicu Ceausescu, vice
președinte al Consiliului Uniunii A- 
sociatiilor Studenților Comuniști din 
România.

Vizita președintelui 
Republicii Liberia, 

William R.' 
Tolbert jr.
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Mîine sosește in țara 
noastră primul ministru 
al Republicii Sri Lanka, 

doamna Sirimavo
R. D. Bandaranaike
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Oaspeții au subliniat că profesorii 
Si studenții Universității Libaneze din 
Beirut păstrează o vie amintire vi
zitei pe care șeful statului român a 
făcut-o in universitatea lor. moment 
deosebit in cadrul căruia președinte
lui Nicolae Ceaușescu i-a fost confe
rit titlul de Doctor Honoris Causa al 
Facultății de drept si stiinte social- 
politice.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
arătat, la rindul său. că-si amin
tește cu multă plăcere de vizita fă
cută la Universitatea Libaneză din 
Beirut, de primirea caldă rezervată 
cu acest prilej de cadrele didactice 
si de studenti.

Miine. pe întreg cuprinsul țării, 
școlile iși redeschid porțile in fața 
celor peste patru milioane de elevi 
și studenți. începe un nou an de 
invătămint, an de muncă, de stră
danii si eforturi creatoare pentru 
profesori, studenți și elevi, pentru 
toți acei care participă la desfășu
rarea procesului de invățămint.

Noul an școlar debutează sub 
auspiciile luminoase și mobilizatoa
re, conturate școlii românești de 
proiectul de Program al partidului, 
document de excepțională însemnă
tate pentru viitorul societății noas
tre. între obiectivele de însemnăta
te esențială ale operei de edificare 
socialistă șl comunistă a țării, pe 
care le definește cu realism și clar
viziune acest document istoric, se 
înscriu, ca o cerință majoră, obiec
tiv determinată, pregătirea multi
laterală pentru muncă și viată, e- 
ducarea comunistă a tineretului, in 
vederea integrării sale active și 
rodnice în efortul creator al între
gului popor.

în același timp, chiar în preajma 
deschiderii anului de invățămint a 
avut loc un eveniment de seamă 
pentru dezvoltarea școlii românești 
— respectiv, convocarea, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a Conferinței cadrelor și activului 
de partid din învățămintul superior, 
la care cuvintarea rostită de secre
tarul general al partidului a pri
lejuit o amplă analiză a mod 'lul 
cum se înfăptuiesc hotărîrile Co
mitetului Central, cu concluzii ge
neral valabile și de largă aplicabi
litate pentru toate treptele și for
mele învătămintului. Așa cum sub-<___ —_____

lismulul, ncocolonialismulul șl rasismului, pentru 
pace, independență națională și progres social.

în același timp, rezultatele vizitei au relevat 
voința celor două părți dc a extinde și intensifica 
conlucrarea pe tărîmul vieții internaționale în 
vederea sporirii contribuției pe care România șl 
Siria o aduc la instaurarea unor relații noi între 
slate, a unei noi ordini economice în lume, Ia 
rezolvarea problemelor majore cu caro se con
fruntă omenirea, cu participarea și în interesul 
tuturor popoarelor.

Comitetul Executiv a reafirmat încrederea sa 
deplină în justețea poziției constructive și con
secvente a României în legătură cu problemele 
din Orientul Mijlociu, convingerea fermă că si
tuația actuală din această parte a lumii reclamă 
intensificarea eforturilor pentru realizarea unei 
reglementări politice care să ducă la retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, 
la asigurarea integrității teritoriale și suverani
tății tuturor statelor din regiune și la rezolvarea 
problemei poporului arab palestinean în confor
mitate cu năzuințele sale naționale legitime, la 
instaurarea unei păci juste și durabile în această 
zonă. Apreciindii-se pozitiv pașii întreprinși pînă 
în prezent pe calea dezangajării militare în Sinai 
și Golan, s-a subliniat necesitatea începerii cît 
mai grabnice a tratativelor în cadrul Conferinței 
de la Geneva privind Orientul Mijlociu, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei, precum 
și a altor state care doresc și pot să-și aducă 
contribuția la rezolvarea problemelor complexe 
ale acestei regiuni.

Comitetul Executiv și-a exprimat deplina apro
bare față de documentele încheiate cu ocazia 
vizitei, apreciind că declarația solemnă comună, 
comunicatul comun, cît și acordurile și înțele
gerile concrete de colaborare în diferite domenii 
între România și Siria, servesc intereselor supre
me ale ambelor țări și popoare, constituind, tot
odată, o contribuție de cea mai mare importanță 
la afirmarea unor principii noi în relațiile dintre 
state, la democratizarea vieții internaționale.

Comitetul Executiv a trasat ca sarcină minis
terelor, instituțiilor și organizațiilor economice do 
resort să ia toate măsurile necesare pentru în
deplinirea prevederilor cuprinse în acordurile și 
înțelegerile stabilite, să acționeze pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării româno siriene.

Comitetul Executiv reafirmă înalta sa aprecie
re față de rolul remarcabil al secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și punerea în 
aplicare a politicii externe a partidului și statu
lui, față de activitatea sa neobosită în slujba in
tereselor fundamentale ale poporului român, ale 
cauzei păcii, colaborării internaționale '• socia
lismului.

V?.I ■■

Ceaușescu a priiu

S-a relevat că intensificarea schim
burilor intre universitățile si studen
ții din România si Liban contribuie 
la lărgirea bunelor relații dintre cele 
două țări si popoare.

Președintele Nicolae Ceausescu • 
evocat rolul important care revine 
tinerei generalii in edificarea unui 
climat de pace, securitate si înțele
gere intre națiuni. In promovarea u- 
nor relații noi. democratice între sta
te. in instaurarea unei noi ordini e- 
conomice si politice internaționale.

întrevederea a decurs intr-o
atmosferă de caldă cordialitate.

(Agerpres)

LA iNCEPUT DE AN IN iNVĂȚĂMiNT

Succes deplin școlii 
românești in nobila 
misiune educativă

linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cuvintare, noul an școlar începe 
la puțin timp după ce poporul nos
tru a sărbătorit jubileul celor 30 de 
ani de la eliberarea de sub jugul 
fascist șl cu numai două luni îna
intea Congresului al Xl-lea al par
tidului ; intre aceste date istorice 
— de bilanț și perspectivă — rolul 
școlii se conturează cu pregnanță 
ca FACTOR PRINCIPAL DE EDU
CARE ȘI FORMARE A TINEREI 
GENERAȚII. A OMULUI IN GE
NERAL, ÎN SPIRITUL ÎNALTE
LOR IDEALURI ALE COMUNIS
MULUI. Dezvoltarea și moderniza
rea continuă a invățămintului sint 
un factor de bază al progresului 
general al societății, deoarece de 
ridicarea nivelului general al cu
noștințelor, de pregătirea forței de 
muncă, de creșterea calificării oa
menilor muncii din toate domeniile 
de activitate depind direct dezvol
tarea economico-socială in ritm 
înalt a țârii, insășl înfăptuirea pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și trecere spre comunism.

Atingerea acestor obiective politi
ce de înaltă răspundere ale școlii 
românești — Ia care și-au dat cu 
entuziasm deplina adeziune partici- 
panții la conferință, in numele tu
turor cadrelor didactice — face ne
cesară desfășurarea cu consecvență 
a întregii activități din invățămint 
în sțrinsâ legătură cu realitățile 
palilice șl sociale ale tării noastre, 
cu cerințele concrete, practice, ale 
vieții și producției, cu necesitățile
(Continuare în pag. a V-a)
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Succesele obținute în dezvoltarea eco
nom icâ a țării au permis îmbunătățirea 
condițiilor de locuit ale populației, extin
derea și modernizarea bazei materiale 
a invâțâmintulul, culturii și ariei, a re
țelei de ocrotire a sănătății populației.

Rezultatele îndeplinirii planului ar fi 
putut fi și mai mari dacă în activitatea 
economică nu s-ar fi manifestat anu
mite lipsuri și neajunsuri. La unele 
produse sarcinile de plan nu nu fost in
tegral realizate în unități fizice șl în 
structura s *rUmenta’â prevăzută; unele 
întreprinderi au depășit nivelurile chel
tuielilor materiale, normele de consum 
la ma*erii prime, enerpie electrică sl 
combustibili ; «e înregistrează neinde- 
plinirea de către unele unități a sarci
nilor de creștere a productivității mun
cii și a Indicilor de utilizare a mașinilor, 
mal persistă tergiversări In introducerea 
progresului tehnic $1 a rezultatelor cer- 
cetâr.i științifice, au loc unele întirzicri 
în punerea în funcțiune a investițiilor și 
atingerea parametrilor proiectați.

Partidul cheamă toți oamenii muncii 
să-și mobilizeze forțele pentru valorifi
carea mai Intensă a rezervelor de creș
tere a producției și productivității mun
cii. de reducere a cheltuielilor, să 
întărească ordinea și disciplina în toate 
sectoarele și la toate nivelurile, să asi
gure perfecționarea activității producti
ve, astfel îneît bilanțul final al planului 
cincinal 1971—1975 să consemneze re- 
-ultate superioare in toate ramurile 
producției materiale.

O caracteristică esențială a actualului 
cincinal este participarea lot mai efi

Continuarea fermă a edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicarea pe o treaptă 

superioară a economiei 
noastre socialiste

Documr * ele Congresului al XI-lea al 
partidul r stabilesc — ca obiectiv funda
mental 5 - continuarea fermă a operei 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, care cuprinde, intr-o vi
ziune unitară, progresul economiei, știin
ței, învâțămintului și culturii, perfecțio
narea organizării și conducerii societății, 
a relațiilor de producție și sociale, ridi
carea nivelului de trai, dezvoltarea și 

'■rfecționarea democrației socialiste, 
arca condițiilor pentru înflorirea 

iltilateralâ a personalității umane, a- 
gurarea unei înalte civilizații materiale 

. spirituale pentru întregul nostru po- 
jor. în cadrul liniei generale a partidu- 
lui de construcție socialistă, pe prim plan 
se va situa, ca și pină acum, politica 
economică de creștere și modernizare 
in continuare a bazei tehnico-materiate 
a societății — de care depinde. în mod 
hotâritor, mersul înainte al României pe 
calea progresului multilateral, a bunăstă
rii și fericirii.

Definind strategia de viitor a partidu
lui. Programul pune pe prim plan dez
voltarea puternică a forțelor de produc
ție care să asigure soorirea în ritm înalt 
a producției de bunuri materiale, satis
facerea cit mai deplină a necesităților 
de consum ale întregului popor și a ce
rințelor dezvoltării generale a țării. Di
rectivele concretizează această politică 
generală, stabilesc căile și mijloacele 
pentru înfăptuirea ei in anii ce urmează.

Cincinalul 1976—1980 va avea un rol 
hotâritor in reducerea decalajelor față 
de târîlft avansate economic. Se va ac
centua caracterul industrial al economi
ci, industria întărindu-și noziția condu
cătoare, devenind preponderentă in toate 
județele. Dezvoltarea pe baze intensive 
a agriculturii va asigura obținerea unor 
producții agricole ridicate și stabile. Se 
va înfăptui în continuare un amplu pro
gram de investiții, va crește venitul ra
țional intr-un ritm superior dinamicii 
produsului social.

Pe baza aplicări! ferme a politicii de 
industrializare socialistă, in anii 1976— 
1980 producția industrială va crește in
tr-un ritm mediu anual de 9—10 la sută, 
în 1990 realizindu-se o producție indus- 
trială de 6.5—7.5 ori mai mare decît în 
1970. Va fi intensificată activitatea de 
prospectare și identificare a noi surse 
de materii prime, combustibili și energie 
șl se vor elabora tehnologii , adecvate 
pentru punerea în valoare și folosirea cu 
rezultate optime a tuturor resurselor 
existente în țară. în pas cu realizările 
-oi ale științei si tehnicii, se va accelera 
procesul de modernizare a structurii 
producției industriale.

Realizarea marilor obiective de viitor 
reclamă măsuri hotărite pentru gospodă
rirea rațională și utilizarea intensivă a 
fondurilor fixe, a capacităților de pro
ducție. Toate unitățile trebuie să asigure 
utilizarea completă a spațiilor de pro
ducție construite, îmbunătățirea coefici
entului de schimburi, modernizarea uti
lajelor Si tehnologiilor, eliminarea locu
rilor înguste din procesele de fabricație, 
buna întreținere ți exploatare a mașini
lor, respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice.

Se Impune o deosebită atenție pentru 
perfecționarea aprovizionării țehnico- 
materiale, de care depinde desfășurarea 
itmicâ a producției. Vor trebui luate 

măsuri pentru valorificarea la maximum 
a resurselor interne de materii prime, 
materiale și energie, extinderea utiliză
rii înlocuitorilor, folosirea pe scară largă 
a deșeurilor. Pe toate treptele activității 
economice se cere intensificată preocu
parea pentru reducerea consumurilor 
specifice de combustibili, energie elec
trica, metal, lemn, materii prime din 
industria ușoară, hirtie, ciment și alte 
materiale. Obținerea de producții maxi
me cu consumuri minime de materii pri
me și resurse energetice reprezintă o 
condiție esențială a modernizării econo
miei noastre, a progresului întregii so
cietăți. 

cientă a României la circuitul economic 
mondial. S-au extins și diversificat for
mele de cooperare in producție cu alte 
state. Valoriflcîndu-se mai bine avanta
jele diviziunii internaționale a muncii. 
Au fost Inițiate numeroase acțiuni de 
cooperare în producție, știință și tehno
logie, precum și în alto domenii.

Pe baza programului stabilit de Con
gresul al X-lea șl de Conferința Națio
nală a partidului din 1972 a fost pus in 
aplicare un complex de măsuri privind 
îmbunătățirea continuă a conducerii e- 
conomiei, creîndu-se cadrul organizato
ric și legislativ pentru desfășurarea uni
tară și eficientă a întregii activități eco- 
nomico-sociale. Unitățile economice, 
ministerele și celelalte instituții centrale 
au dobîndit o structură mai rațională, 
s-a asigurat apropierea factorilor de de
cizie do producție, s-n lărgit participarea 
oamenilor muncii la conducerea între
prinderilor.

Marile succese dobîndite, în perioada 
care a trecut de la Congresul al X-lca, 
în dezvoltarea economiei, științei și cul
turii, în creșterea bunăstării poporului 
demonstrează justețea politicii marxist- 
leninislc a partidului nostru, care aplică 
In mod creator adevărurile unlversal-va- 
labile la condițiile concrete ale României. 
Rod al muncii pline de abnegație a cla
sei muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății. a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, aceste reali
zări întăresc și mal mult hotărîrea în
tregului popor de a face totul pentru în
făptuirea Doliticli partidului de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spr® 
comunism.

în dezvoltarea industriei vor trebui să 
se urmărească tipizarea produselor, con
centrarea șl specializarea producției, 
profilarea cit mai judicioasă a fiecărei 
întreprinderi, perfecționarea cooperării 
intre unități, realizarea fabricației în se
rii mari, eficiente.

în centrul politicii agrare a partidului 
se va situa realizarea unei agriculturi 
intensive, de înaltă productivitate. In 
comparație cu media anilor 1971—1975, 
producția globală agricolă va crește in 
perioada 1976—1980 cu 25—34 la sută, 
iar in perioada 1986—1990 de 1,5—1,8 ori. 
în acest scop vor fi destinate însemnate 
fonduri pentru irigații, îndiguiri, dese
cări, pentru accelerarea ritmului de do
tare cu mașini și utilaje, astfel ca în cin
cinalul 1976—1980 să se încheie procesul 
de mecanizare a lucrărilor agricole atit 
la culturile vegetale, cit și în zootehnie ; 
se vor extinde chimizarea agriculturii și 
utilizarea semințelor și materialului să- 
ditor de mare productivitate.

O sarcină principală este utilizarea e- 
ficientă a bazei tehnico-materrale a agri
culturii, folosirea intensivă a parcului 
de mașini și tractoare, exploatarea ra
țională a sistemelor de irigații și amena
jări funciare, a complexelor agrozoo
tehnice, aplicarea tehnologiilor moderne 
de producție. Va trebui să se acționeze, 
de asemenea, cu fermitate pentru con
servarea și utilizarea rațională a fondu
lui funciar, redîndu-se agriculturii su
prafețe în prezent neproductive sau fo
losite în alte scopuri. Vor trebui luate 
măsuri pentru creșterea calificării lucră
torilor din agricultură în vederea folosi
rii cu randament maxim a pămintului șl 
mijloacelor tehnice.

Se impune o deosebita preocupare pen
tru perfecționarea activității tuturor 
unităților agricole. întreprinderile de 
stat trebuie să devină modele de organi
zare socialistă, modernă a agriculturii, 
întreprinderile de mecanizare au sarci
na de a se integra organic in activitatea 
cooperativelor, sporindu-și contribuția la 
buna desfășurare a producției. Vor tre
bui luate in continuare măsuri pentru 
întărirea economico-organizatoricâ a fie
cărei unități cooperatiste, pentru îmbu
nătățirea activității consiliilor intercoo- 
peratiste, pentru dezvoltarea conlucrării 
dintre unitățile agricole de stat și coo
perativele agricole de producție.

în domeniul transporturilor și teleco
municațiilor va trebui să se asigure dez
voltarea unitară și coordonată a acestora 
in concordanță cu creșterea de ansamblu 
a economiei, realizindu-se utilizarea ra
țională a tuturor mijloacelor de trans
port, o înaltă siguranță a circulației, un 
transport rapid și eficient. Vor căpăta 
extindere transporturile feroviare, rutie
re, maritime, fluviale și aeriene. Se va 
generaliza telefonia automată interurba
nă, se va organiza un sistem complex 
automatizat intercorelat de telecomuni
cații.

Politica în domeniul investițiilor va 
urmări ca fondurile să fie orientate, in 
continuare, spre creșterea producției ma
teriale. îndeosebi a industriei și agricul
turii și ridicarea nivelului de trai al 
poporului. în perioada 1976—1980 vor fi 
puse în funcțiune circa 2 700 capacități 
de producție ; volumul investițiilor va 
crește in perioada 1931—1990 de peste 2 
ori față de perioada 1971—1980. Hotărîtoa- 
re in realizarea acestei politici este crește
rea eficienței investițiilor. De aceea va 
trebui Intensificată preocuparea pentru 
adoptarea unor soluții constructive ief
tine șl reducerea ponderii construcțiilor 
In volumul de investiții, pentru orienta
rea cu precădere a fondurilor spre do
tarea capacităților cu utilaje șl instalații 
de înalt nivel tehnic. Se impun, de ase
menea, scurtarea duratelor de execuție 
și a termenelor de dare în funcțiune 
a noilor obiective, reducerea perioa 
celor de atingere a parametrilor pro
iectați. Vor trebui să se asigure accele
rarea procesului de industrializare a lu
crărilor în construcții, dotarea acestui 
lector cu utilaje de înaltă productivitate, 

folosirea pe scară largă a elementelor 
prefabricate, organizarea superioară a 
proceselor de execuție și montaj.

Amploarea noilor obiective economice 
șl soclal-culturalc va asigura progresul 
economlco-social al tuturor județelor, 
Pină in 1980 fiecare județ va avea o 
producție industrială de ccl puțin 10 mi
liarde lei, Iar pină în 1990 de 18—20 mi
liarde lei. în realizarea progresului ge
neral al societății, partidul atribuie un 
rol deosebit dezvoltării științei și intro
ducerii tehnicii moderne. Cercetarea ști
ințifică — aplicativă și fundamentală — 
va trebui să elaboreze soluții pentru va
lorificarea superioară a resurselor natu
rale, descoperirea și Introducerea în cir
cuitul economic de noi surse energetice, 
de materii prime și apă, pentru produce
rea unor noi materiale, aplicarea de teh
nologii moderne, fabricarea de utilaje și 
mașini-unelte de înaltă tehnicitate, ex
tinderea mecanizării și automatizării, 
creșterea și modernizarea producției 
agricole vegetale și animale. Cercetarea 
in domeniile biologiei, fizicii, chimiei, 
matematicii este necesar să îndeplineas
că un rol de avangardă in știință, să 
fundamenteze bazele teoretice ale între
gii activități de cercetare și dezvoltare 
tehnologică.

Ca urmare a dezvoltării în ritm înalt 
a economiei, în cincinalul viitor, popu
lația ocupată în industrie o va depăși, 
pentru prima dală in istoria țării, pe cea 
ocupată în agricultură. Pentru a acoperi 
necesitățile de cadre ale economiei, in 
perioada 1976—1980 va trebui asigurată 
formarea profesională a unui număr de 
1,8—2 milioane persoane. Programul în 
domeniul învâțămintului și al calificării 
profesionale va trebui să urmărească 
pregătirea forței de muncă în directă 
legătură cu cerințele economiei și vieții 
sociale, în pas cu progresul tehnic, co
respunzător necesităților formării multi
laterale a omului. Vor trebui luate mă
suri hotărite pentru integrarea învăță- 
mintului cu cercetarea și producția. Este 
necesar ca toate unitățile economico-so- 
ciale să acorde în continuare o deose
bită atenție perfecționării cunoștințelor 
oamenilor muncii, reciclării periodice, 
lărgirii orizontului politic, profesional, 
tehnic și de cultură generală.

Un obiectiv central al politicii parti
dului il constituie creșterea continuă a 
eficienței activității economice. Calea 
principală de dezvoltare a producției va 
trebui să fie sporirea productivității 
muncii la nivelul țărilor avansate econo
mic. în acest scop, trebuie acționat ener
gic pentru modernizarea tehnologiilor, 
promovarea largă a mecanizării și auto
matizării, stimularea muncii de concep
ție tehnică, perfecționarea organizării 
producției și muncii. în toate unitățile 
trebuie întărite ordinea și disciplina, 
asigurîndu-se folosirea integrală, produc
tivă a timpului de lucru. Este necesar să 
se acționeze în continuare pentru folo
sirea forței de muncă, a cadrelor de spe
cialiști, cu prioritate in producția mate
rială, combătindu-se tendința de creș
tere nejustificată a aparatului adminis
trativ.

Sporirea eficienței economice este con
diționată și de ridicarea calității produc
ției, îmbunătățirea caracteristicilor teh- 
nico-economice, constructive și funcțio
nale ale tuturor produselor, înnoirea 
structurii sortimentale a fabricației, apli
carea unor măsuri riguroase în vederea 
respectării proceselor tehnologice și în
tăririi controlului de calitate în toate fa
zele de producție. Se va urmări realiza
rea producției cu cheltuieli minime. O 
deosebită atenție va trebui să se acorde 
reducerii cheltuielilor materiale, scăde
rii ponderii acestora în produsul social, 
ceea ce va duce la majorarea corespun
zătoare a venitului național.

Este necesar să se aplice o politică fi
nanciară fermă, care să asigure folosirea 
cu rezultate superioare a mijloacelor 
materiale și bănești ale societății, întă
rirea disciplinei financiare în toate uni
tățile și sectoarele de activitate. Nivelul 
prețurilor va putea fi modificat numai 
în conformitate cu prevederile de plan 
șl cu politica de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Se va acționa 
în continuare pentru consolidarea cursu
lui leului, intărindu-se puterea lui de 
cumpărare, atit în țară, cit și în raport 
cu alte monede, urmînd ca în perspectivă 
să se asigure condiții pentru a trece la 
convertibilitatea leului în alte valute.

Partidul pornește de la imperativul 
participării active a României la circui
tul economic mondial ca o condiție im
portantă a dezvoltării și modernizării 
economiei naționale, a progresului gene
ral al societății noastre. în acest sens, 
se va acționa pentru lărgirea colaborării 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate 
statele socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Se va asi
gura îmbunătățirea structurii comerțului 
exterior ; în cadrul exporturilor va spori 
continuu ponderea construcțiilor de ma
șini și chimiei, care împreună vor de
ține în 1980 peste jumătate din totalul 
exportului. Vor trebui luate în conti
nuare măsuri ferme pentru ridicarea ni
velului calitativ al mărfurilor destinate 
exportului, valorificarea superioară a 
acestora pe piețele externe, dimensiona
rea rațională și utilizarea judicioasă a 
fondurilor de import. Dezvoltarea în in
teres reciproc a cooperării in producție 
și tehnico-știlnțifice cu toate statele va 
ocupa un loc tot mai important în an
samblul relațiilor economice ale Româ
niei. Un obiectiv important va fi reali
zarea unei balanțe de plăți externe echi
librate, sporirea rezervelor valutare ale 
țării.

Politica de repartiție a venitului na
țional va asigura atit mijloacele nece
sare creșterii continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, cit și 
continuarea dezvoltării puternice a eco
nomiei naționale, a întregii societăți. Po
trivit acestor considerente principiale, 
proiectul de Program al partidului și 
proiectul de Directive prevăd ca pentru 
fondul de consum să se repartizeze 
68—70 la sută, iar pentru fondul de dez
voltare 30—32 la sută din venitul națio
nal, ceea ce corespunde intereselor pre
zente și viitoare ale întregii noastre na
țiuni socialiste.

Țelul suprem al partidului nostru este 
ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor. 
Sporirea veniturilor obținute din remu
nerarea directă a muncii va constitui 

principala cale de creștere a nivelului de 
trai. Așa cum se arată în proiectele de 
Program șl de Directive, se va asigura 
raportul de 1 la 6 între veniturile mici 
și veniturile mari. Pină în anul 1980, re
tribuția reală va crește cu 18—20 la sută, 
iar veniturile țărănimii pe o persoana 
activă cu 20—25 la sută față de 1975 ; 
veniturile reale totale pe un locuitor ur
mează să fie în 1990 de 3—3,5 ori mal 
mari decît in 1970.

Cheltuielile sociale vor ocupa o ponde
re lot mai importantă în satisfacerea ce
rințelor generale ale populației. Se va 
dezvolta baza materială a ocrotirii sănă
tății. a învățămîntului șl culturii. O aten
ție deosebită se va acorda ocrotirii ma
mei și copilului ; vor fi sporite pensiile ; 
se va intensifica construcția de locuințe 
în orașe și sate. Se vor aplica măsuri de 
reducere a timpului de lucru încă din 
cursul cincinalului 1976—1980. Seva ac
ționa pentru împiedicarea poluării natu
rii și conservarea nealterată a mediului 
înconjurător.

Obiectivele dezvoltării economico-so- 
ciale a României în perspectivă trebuie 
să devină, prin munca întregului popor, 
realități concrete, asigurînd astfel înain
tarea impetuoasă a țării noastre pe calea 
progresului și prosperității. Se vor realiza 
pe această bază egalizarea nivelului de 
dezvoltare a țării noastre cu cel al țări
lor socialiste avansate din punct de ve
dere economic, apropierea României de 
țările industriale dezvoltate ale lumii.

Dezbaterea documentelor Congresului 
al XI-lea trebuie să ducă la perfecționa
rea întregii noastre activități economice, 
la sporirea eficienței producției de bu
nuri materiale, la punerea cit mai largă 
în valoare a capacității creatoare a în
tregului popor, la valorificarea cu rezul
tate superioare a potențialului uman și 
material al țării. în organizarea dezba
terilor, organizațiile de partid trebuie să

Preocuparea continuă a partidului 
pentru perfecționarea relațiilor 

de producție, dezvoltarea 
democrației socialiste, întărirea 

continuă a orînduirii sociale 
și a statului socialist

în perioada care a trecut de Ia Con
gresul al X-lea s-au obținut progrese în
semnate in perfecționarea relațiilor de 
producție și a raporturilor sociale, în 
îmbunătățirea formelor și metodelor de 
organizare și conducere a societății, a 
cadrului de participare a oamenilor mun
cii la viața economico-socială, la condu
cerea țării. Orînduirea noastră socialistă 
s-a consolidat și mai puternic, afirmîn- 
du-și elocvent trăinicia și forța indes
tructibilă. Au sporit simțitor rîndurlle 
clasei muncitoare — clasa conducătoare 
a societății — a continuat să se întăreas
că alianța muncitorească-țărănească, s-a 
afirmat și mai puternic unitatea dintre 
muncitori, țărani și intelectuali, dintre 
toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate.

Așa cum se subliniază în proiectul de 
Program, partidul va acorda in continu
are o importanță de prim ordin întăririi 
orînduirii noastre socialiste, a unității și 
coeziunii întregii societăți. Va crește și 
mai mult rolul clasei muncitoare în con
ducerea întregii vieți sociale, ea deve
nind și numericește principala clasă a 
societății. De asemenea, țărănimea, deși 
se va micșora din punct de vedere nu
meric, va continua să joace un rol de 
cea mai mare importanță in viața eco
nomică și socială, alianța dintre muncitori 
și țărani reprezentînd și în viitor principa
la forță politică, factorul esențial al pro
gresului pe calea socialismului și comu
nismului. Vor crește în continuare atit 
rolul, cit și ponderea intelectualității in 
cadrul națiunii, în întreaga activitate 
economico-socială. Schimbările în struc
tura socială a țării vor duce la o tot 
mai mare apropiere intre clasele și cate
goriile sociale. Se va accentua procesul 
de dispariție treptată a deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și cea intelec
tuală, de diminuare a diferențelor din
tre condițiile de viață de la sate și cele 
de la orașe, va avea loc o continuă omo
genizare a societății.

Pornind de la rolul și însemnătatea 
națiunii în asigurarea progresului istoric, 
partidul va acționa neabătut pentru dez
voltarea și înflorirea continuă a națiu
nii noastre socialiste, pentru afirmarea 
deplină a tuturor forțelor sale creatoare, 
pentru accentuarea trăsăturilor și carac
teristicilor ei noi, determinate de unita
tea de interese și idealuri ale întregului 
popor, de ideologia revoluționară a pro
letariatului, care călăuzește lupta și 
munca întregii societăți.

Ținînd seama de faptul că naționali
tățile conlocuitoare vor continua să exis
te timp îndelungat, partidul va manifes
ta o preocupare neslăbită pentru asigu
rarea deplinei egalități în drepturi și a 
condițiilor de afirmare nestingherită a 
acestora în viața socială, pentru soluțio
narea problemelor lor specifice, pentru 
cimentarea unității și frăției tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

în perioada ce a trecut de la Con
gresul al X-lea, partidul a luat noi mă
suri pentru întărirea și creșterea rolului 
statului in organizarea și conducerea vie
ții economico-sociale, pentru perfecțio
narea muncii organelor de stat centrale 
și locale. Pe baza hotăririlor Conferin
ței Naționale, odată cu îmbunătățirea 
cadrului organizatoric al aparatului de 
stat, s-a desfășurat o amplă activitate 
pentru reglementarea pe bază de norme 
și legi a activității tuturor organismelor 
statului ; o importanță deosebită a avut 
în acest sens adoptarea Legii dezvoltării 
economico-sociale planificate a țârii, Le
gii sistemului financiar și altor legi me
nite să asigure reglementarea relațiilor 

pornească de la necesitatea mobilizării 
torțelor pentru realizarea în condiții cît 
mai bune a prevederilor actualului cin
cinal, a sarcinilor planului pe anul In 
curs, care prezintă o importanță deose
bită pentru dezvoltarea generală a eco
nomici naționale și n vieții noastre so
ciale. Vor trebui luate măsuri pentru 
eliminarea raminerilor tn urmă în înde
plinirea sarcinilor de plan pe acest an, 
îndeosebi la indicatorii economici calita
tivi.

în cadrul dezbaterilor trebuie «5 se 
manifeste un înalt spirit de exigență și 
combativitate față de lipsuri, neajunsuri 
și rămineri în urmă, o atitudine fermă 
față de orice manifestări care prejudi
ciază intereselor dezvoltării proprietății 
socialiste, progresului economiei noastre 
naționale. Trebuie să se promoveze cu 
consecvență instaurarea în toate unitățile 
economice a unei ordini și discipline ri
guroase în producție, în organizarea 
muncii și conducerii, in buna desfășura
re a întregii activități de îndeplinire a 
obiectivelor planului de stat. Dezbaterea 
documentelor Congresului al XI-lea tre
buie să contribuie la înfăptuirea, în fie
care unitate economică, a angajamente
lor de realizare a planului cincinal îna
inte de termen.

Toate colectivele, toți oamenii muncii 
din patria noastră sînt chemați să întîm- 
pine Congresul al XI-lea al partidului 
cu realizări cit mai însemnate în crește
rea producției și productivității muncii, 
în ridicarea nivelului calitativ al produ
selor, în reducerea cheltuielilor materia
le de producție. în ridicarea generală a 
eficienței activității economice, asigurînd, 
pe această bază, sporirea continuă a ve
nitului național — temelia sigură a ridi
cării în continuare a nivelului de civili
zație și bunăstare al întregului popor, a 
progresului și prosperității patriei.

de producție și sociale. Totodată au fost 
luate măsuri pentru unificarea controlu
lui pe linie de partid și de stat, o im
portanță deosebită avînd crearea, în a- 
ceastă perioadă, a Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale. Toate acestea'au spo
rit răspunderea organelor de stat în în
deplinirea politicii partidului, au făcut 
să crească rolul statului în organizarea 
și conducerea întregii activități economi
co-sociale.

Partidul pornește de la faptul că, în 
perspectiva dezvoltării societății noastre 
socialiste, va crește și mai mult rolul 
statului în organizarea, planificarea și 
conducerea activității economico-sociale. 
Se va acționa pentru perfecționarea ac
tivității statului pe baza centralismului 
democratic, principiu ce asigură îmbina
rea armonioasă a conducerii unitare a 
întregii vieți economico-sociale cu dez
voltarea inițiativei organelor locale, cu 
lărgirea atribuțiilor consiliilor populare 
județene, orășenești și comunale, a tu
turor unităților teritorial-administrative, 
economice și sociale. Partidul va veghea 
ca întreaga activitate de stat să se înte
meieze pe principiul conducerii și mun
cii colective, asigurîndu-se creșterea răs
punderii organelor de conducere colecti
vă și a cadrelor din aparatul de stat la 
toate nivelurile.

Așa cum se prevede în proiectul de 
Program, se va asigura perfecționarea în 
continuare a activității Consiliului de 
Miniștri, în vederea creșterii contribuției 
sale la realizarea liniei generale a parti
dului în construcția economică și social- 
culturală, la întărirea controlului asupra 
tuturor organelor centrale și locale ale 
administrației de stat. De asemenea, va 
fi sporit in continuare rolul consiliilor 
populare în valorificarea și buna gospo
dărire a resurselor locale, in înflorirea 
multilaterală a tuturor localităților țării.

Partidul va acorda în continuare toată 
atenția dezvoltării capacității de apărare 
a patriei, întăririi armatei, dotării ei cu 
mijloace moderne, ridicării nivelului ei 
de pregătire de luptă și politică, asigurînd 
totodată participarea activă a întregului 
popor la apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a independenței și suveranității ță
rii. Ca țară socialistă, în concordanță cu 
alianțele sale, România va dezvolta co
laborarea armatei cu armatele celorlalte 
țări socialiste.

Va fi perfecționată în continuare acti
vitatea organelor Ministerului de Interne, 
întărindu-se rolul lor în apărarea avutu
lui obștesc, a cuceririlor revoluționare, a 
bunurilor personale ale cetățenilor și a li
niștii publice ; ele vor acționa în concor
danță strictă cu prevederile legii, respec- 
tind și asigurînd aplicarea neabătută a 
legalității socialiste, lucrînd în strînsă 
colaborare și unitate cu masele largi 
populare. De asemenea, se va acorda a- 
tenție îmbunătățirii activității organelor 
de justiție și procuratură, care au datoria 
să vegheze la înfăptuirea prevederilor 
legale, să acționeze împotriva oricăror 
abuzuri și nedreptăți, să exercite un con
trol permanent asupra respectării lega
lității socialiste. Partidul se va preocupa 
de perfecționarea legislației socialiste, a 
principiilor de drept, corespunzător ra
porturilor economice și de conviețuire 
socială din societatea noastră.

Atribuțiile sporite ce revin organelor 
de stat în viața socială fac necesare îm
bunătățirea în continuare a stilului și me
todelor lor de muncă, înlăturarea hotă- 
rită a tendințelor de formularisticâ și bi
rocratism, întărirea disciplinei, a opera
tivității și spiritului de răspundere în 
soluționarea problemelor, în rezolvarea 
cererilor și sesizărilor cetățenilor, strin- 

gerea permanentă a legăturilor lor eti 
masele de oameni al muncii.

Pe bata hotăririlor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale din 
vara anului 1972, partidul a luat o teri® 

'de măsuri pentru perfecționarea cadru
lui organizatoric de participare a oame
nilor muncii la conducerea activității e- 
conomlce și sociale. înființarea comitete
lor și consiliilor oamenilor muncii, ca or
gane colective de conducere. Instituțio- 
nallznrea adunărilor generale, promova
rea largă a principiului muncii și condu
cerii colective la toate nivelurile, dez
baterea cu masele largi populare a celor 
mai importante legi și hotărîrl ce pri
vesc mersul înainte al societății noastra 
— toate au contribuit la lărgirea și a- 
dinclrea democrației economice, munci
torești, a democrației socialiste, au asi
gurat condiții tot mai bune pentru ca 
întregul popor să la parte nemijlocit la 
conducerea stalului, la rezolvarea pro
blemelor obștești. A fost perfecționată 
activitatea Marii Adunări Naționale ca 
organ suprem reprezentativ al oamenilor 
muncii. Comitetul Central a analizat ac
tivitatea organizațiilor de masă șl ob
ștești — sindicatele. Uniunea Tineretului 
Comunist, organizațiile de femei, uniu
nile de creație — stabilind măsuri în 
vederea creșterii rolului lor în viața 
socială.

Un moment Important în viața soclal- 
politică a țării a fost Congresul Frontu
lui Unității Socialiste, care a consolidat 
și mal mult Frontul Unității Socialiste 
ca organism politic permanent, revolu
ționar, democratic, care asigură partici
parea oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la conducerea societății.

Partidul va acționa în continuare 
pentru dezvoltarea și perfecționarea ca
drului organizatoric de participare a în
tregului popor la conducerea vieții eco
nomico-sociale, la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a parti
dului și statului, pentru lărgirea și adîn- 
cirea democrației socialiste. In acest scop 
va fi ridicată la un nivel și mai înalt 
activitatea desfășurată de Marea Adu
nare Națională și Consiliul de Stat, ca 
organe supreme ale puterii chemate să 
dezbată și să hotărască în cele mai impor
tante probleme ale politicii interne și ex
terne a țării. Marea Adunare Națională 
își va dezvolta activitatea legislativă, va 
exercita un control tot mai activ asu
pra desfășurării vieții economice și so
ciale, a aplicării legilor țării. Va crește 
rolul deputaților în activitatea politică 
generală ; se va asigura depunerea mal 
multor candidaturi pentru un loc de de
putat. Consiliul de Stat va exercita un 
control permanent asupra aplicării legilor 
și hotăririlor Marii Adunări Naționale, a- 
supra activității organelor centrale ale 
administrației de stat, procuraturii și 
Tribunalului Suprem, a organelor de stat 
locale. Va crește rolul Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale 
în elaborarea studiilor privind principa
lele orientări ale dezvoltării țârii. în 
fundamentarea științifică a prognozelor, 
a planurilor cincinale și anuale, a mă
surilor menite să contribuie la înfăp
tuirea cu succes, etapă cu etapă, a obi
ectivelor programatice ale partidului.

în perioada următoare va trebui ac
ționat pentru sporirea rolului comitete
lor și consiliilor oamenilor muncii, al a- 
dunărilor generale din unitățile econo
mico-sociale, pentru adîncirea în con
tinuare a democrației muncitorești, asi
gurîndu-se antrenarea tuturor celor ce 
muncesc la adoptarea hotăririlor, spori
rea răspunderii lor directe pentru bunul 
mers al activității economico-sociale în 
calitatea dublă de proprietari și produ
cători.

Atribuții și răspunderi tot mal impor
tante vor reveni în societatea noastră 
organizațiilor de masă și obștești.

Sindicatele sînt chemate să participe 
direct, prin reprezentanții lor, in toate 
organismele de conducere, inclusiv in 
Consiliul de Miniștri, la elaborarea deci
ziilor privind dezvoltarea economico- 
socială și ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Ele vor trebui să aducă o 
contribuție tot mai importantă la unirea 
eforturilor maselor populare* din unită
țile economico-sociale pentru îndeplinirea 
planurilor, să se ocupe de organizarea 
calificării profesionale și pregătirii teh
nice și științifice a celor ce muncesc, 
să acționeze pentru întărirea ordinii șl 
disciplinei în producție, pentru dezvol
tarea atitudinii noi, comuniste față de 
muncă. Sindicatele trebuie să-și spo
rească răspunderea în soluționarea pro
blemelor sociale. în aplicarea legislației 
muncii și a politicii partidului de ridi
care a nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Partidul va acorda, de asemenea, o 
deosebită atenție afirmării plenare a fe
meilor în viața economico-socială. în ac
tivitatea de organizare și conducere a 
societății. Comitetele și comisiile de fe
mei sînt chemate să participe cît mai ac
tiv, în diferite organisme de stat șl 
obștești, la soluționarea problemelor de 
muncă și viață ale femeilor, la stimula
rea unei prezențe active a maselor d® 
femei în întreaga viață obștească.

îngrijfridu-se atit de prezent, cît și d® 
ziua de mîine a societății, partidul va 
pune și In viitor în centrul preocupări
lor creșterea și educarea sănătoasă a 
tinerei generații. Organizația revoluțio
nară a tineretului — Uniunea Tineretu
lui Comunist — trebuie să desfășoare o 
intensă activitate pentru mobilizarea 
largă a maselor de tineri în opera de 
construcție socialistă, pentru educarea 
pasiunii tineretului de a învăța și munci, 
pentru cultivarea în conștiința lor a ca
lităților morale ale omului nou.

Toate organizațiile de masă și obștești
— uniunile cooperatiste, uniunile de crea
ție, asociațiile științifice și profesional®
— vor trebui să acționeze mai intens 
pentru educația socialistă și comunistă 
a membrilor lor, pentru mobilizarea și 
unirea oamenilor muncii în activitatea 
consacrată îndeplinirii politicii parti
dului.

Așa cum se arată în proiectul de Pro
gram, partidul va acționa în continuare 
pentru creșterea în întreaga viață socială 
a rolului Frontului Unității Socialiste, 
chemat să antreneze în acțiunile pe care 
le întreprinde toate organizațiile din care 
este alcătuit, coordonînd activitatea lor, 
stimulînd controlul reciproc al acestora. 
Frontul Unității Socialiste va trebui să

(Continuare în pag. a Ul-a)
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acționeze cu fermitate pentru îndepli- 
mrea importantelor atribuții ce-i revin 
In organizarea controlului obștesc. a ac
tivității educative, in promovarea consec- 
\ entft in viața socială a principiilor eti
cii și echității socialiste.

Creșterea rolului conducător 
al partidului în societatea noastră

Marile realizări dobîndite de poporul 
român in îndeplinirea amplului program 
s abilit de Congresul al X-lea confirmă 
cu putere justețea politicii marxist-le- 
r niște a partidului, forța mobilizatoare 
și capacitatea sa de a uni energiile și e- 
1 orturile națiunii noastre, încrederea și 
dragostea cu care este urmat de între
gul popor.

Partidul Comunist Român se prezintă 
la cel de-al Xl-lea Congres al său ca o 
uriașă forță politică ce reunește în rin- 
ciunle sale peste 2 400 000 de muncitori, 
țărani și intelectuali dintre cei mai îna
intați. oameni ai muncii din toate dome
niile de activitate.

In perioada care a trecut de la Con
gresul al X-lea efectivul partidului a 
crescut cu peste 500 000 de membri — 
muncitori, țărani, intelectuali, români, 
maghiari. germani și de alte naționa
lități — care s-au afirmat ca militanți 
activi pe frontul construcției socia
liste. Semnificativă este creșterea numă
rului și a ponderii muncitorilor in 
partid — de la 42,87 la sulă in 1969, 
la 48.37 la sută. Aceasta este o do
vadă elocventă a creșterii rolului con
ducător al clasei muncitoare în socie
tatea noastră, o garanție a disciplinei, 
fermității și intransigenței revoluționare 
a partidului în înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Proporția membrilor de 
partid care lucrează efectiv în sfera pro
ducției materiale este în prezent de 71.50 
la sută, ceea ce atestă prezența activă 
și capacitatea de conducere a partidului 
in domeniile hotăritoare ale vieții so- 
c.ale. Prin memorii săi, partidul exer
cită, totodată, o puternică influență in 
sferele creației spirituale. Compoziția 
națională a partidului — 89.63 la sută 
români, 7.94 la sută maghiari, 1,16 la 
sută germani și 1.27 la sută alte națio
nalități — reflectă in mod corespunză
tor compoziția națională a populației din 
țara noastră, constituind o ilustrare gră
itoare a aplicării consecvente in viață 
s principiilor marxist-leninrste în pro
blema națională.

In perioada care a trecut de la Con
gresul al X-lea au fost luate o serie de 
măsuri de periecționare a structurii orga
nizatorice a partidului. Partidul nostru 
dispune astăzi de organizații puternice in 
toate domeniile și sectoarele construcției 
socialiste — în întreprinderi, instituții, 
un.tați agricole desfășurindu-și activita
tea peste 71 000 organizații de bază. Au 
fost create organizații de partid in cen
tralele industriale, s-au lărgit drepturile 
comitetelor comunale de partid in con
ducerea și îndrumarea activității organi
zațiilor din raza lor teritorială. S-a îm
bunătățit activitatea organizațiilor de 
partid din ministere, institute de cer
cetări, organizații obștești, uniuni de 
creație și societăți științifice. In spiritul 
hotăririlor Congresului1 al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, care au subliniat 
că. pe măsura înaintării spre socialism 
și comunism, in societatea noastră are 
loc un proces legic de împletire tot mai 
strinsă a activității de partid cu activi
tatea de stat, partidul a creat o serie de 
organe cu dubiu caracter, de partid și 
de stat.

Aplicarea consecventă a principiului 
conducerii și muncii colective, dezvolta
rea continuă a democrației interne de 
partid au constituit o preocupare ae bază 
& partidului nostru. Comitetul Central, 
Comitetul Executiv și Secretariatul s-au 
întrunit cu regularitate, dezbătind și re- 
zolvînd in mod colectiv problemele ma
jore ale activității economice, polftice și 
sociale. S-a încetățenit in activitatea 
part.dului nostru practica consultării ac
tivului, a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii in elaoorarea hotăririlor, 
instituționalizîndu-se organizarea perio
dică a conferințelor și consfătuirilor cu 
activul de partid și de stat in toate do
meniile vieții sociale.

Partidul a format un puternic deta
șament de cadre cu temeinică pregătire 
politico-ideologică și profesională, pro
fund devotate cauzei socialismului, care 
aduc o contribuție de seamă la soluțio
narea problemelor complexe ale edifică- 
r.i noii orinduiri. O importanță deose
bită are in acest sens conducerea con
cretă de către Comitetul Central a în
făptuirii politicii* de cadre, pe baza unor 
norme unitare, în raport cu cerințele 
actuale și de perspectivă ale muncii de 
partid și de stat, ale economiei, științei 
și culturii.

Marile sarcini ce stau în fața societă
ții românești in prezent și in perspec
tivă impun ridicarea la un nivel tot mai 
inalt a activității partidului, perfecțio
narea in continuare a stilului* și metode
lor sale de muncă, exercitarea in con
diții tot mai eficiente a rolului său 
conducător, a misiunii sale istorice in 
transformarea revoluționară a societății. 
Așa cum se subliniază in proiectul de 
Program, și in perioada făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
trecerii spre comunism, partidul va con
tinua să constituie forța politică condu
cătoare a întregii activități economico- 
sociaie, centrul vital al națiunii noastre 
socialiste. Partidul va acționa, în con
tinuare, pentru creșterea rîndurilor sale 
cu cei mai înaintați oameni ai muncii 
din toate domeniile de activitate, pen
tru întărirea sa organizatorică, înar
marea politico-ideologică tot mai temei
nică a cadrelor, a tuturor comuniștilor, 
b maselor de oameni ai muncii. Asigu- 
rind, ca și pinâ acum, aplicarea consec
ventă și fermă a principiului centralis
mului democratic, se vor îmbina tot mai 
armonios conducerea unitară, deplina 
unitate politico-organizatorică a partidu
lui cu stimularea inițiativei organiza
țiilor de partid și întărirea răspunderii 
lor în înfăptuirea politicii partidului și 
natului. Part Mul va veghea neabătut la 
întărirea continuă a unității politice și 
organizatorice a rîndurilor sale — con
diție primordială a îndeplinirii cu suc
ces a înaltei misiuni ce-i revine in so
cietate. O atenție deosebită va trebui să

Toate aceste măsuri vor determfna a 
șl mai puternică întărire a orînduiril 
noastre socialiste, perfecționarea conti
nua a relațiilor sociale, a rolului statului 
și al celorlalte organisme alo vieții pu
blice. asigurarea tuturor condițiilor pen
tru edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

se acorde în continuare promovării spi
ritului critic și autocritic — factor esen
țial in dinamizarea activității de partid 
și a vieții sociale — sporirii exigenței 
comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
ci în combaterea și înlăturarea lipsuri
lor și neajunsurilor, în perfecționarea 
continuă a muncii. De asemenea, este 
necesar să se acționeze la toate nivelu
rile pentru promovarea fermă a princi
piului conducerii și muncii colective, a- 
sigurindu-se participarea activă a co
muniștilor la dezbaterea și adoptarea 
tuturor hotăririlor. Organele și organiza
țiile de partid sint chemate să acționeze 
consecvent pentru adîncirea în conti
nuare a democrației de partid, concomi
tent cu întărirea disciplinei tuturor co* 
muniștilor. a răspunderii lor pentru rea
lizarea hotăririlor. Organele și organiza
țiile de partid trebuie să promoveze un 
spirit cu adevărat revoluționar in toate 
domeniile construcției socialiste, să com
bată cu energie orice tendință de auto- 
mulțumire. practicile și metodele înve
chite. strmulind afirmarea largă a noului 
pentru asigurarea progresului general al 
societății.

Pornind de la adevărul că forța parti
dului, calitatea muncii pe care o desfă
șoară în mase depind in primul rînd de 
calitatea membrilor săi. partidul va ac
ționa in continuare pentru ridicarea ni
velului de pregătire ideologică, politică, 
profesională și de cultură generală al co
muniștilor, pentru educarea lor în spirit 
revoluționar. Comuniștii trebuie să fie 
tot mai* mult un exemplu viu de luptă 
devotată, plină de abnegație pentru rea
lizarea Programului partidului, de atitu
dine înaintată în muncă și în viața so
cială, de cinste, corectitudine și înaltă 
ținută morală.

Partidul își va exercita rolul condu
cător acționind nu prin metode adminis
trative și de comandă, nu din afară, ci 
dinăuntrul organismelor sociale, de stat 
și economice, asumindu-și răspunderea 
nemijlocită și acționind direct pentru

Perfecționarea activității 
politico-ideologice a partidului, 
a muncii educative de formare 

a omului nou, promovarea 
principiilor eticii și echității 

socialiste
O preocupare de cea mal mare Im

portanță a partidului in perioada care 
a trecut de la Congresul al X-lea a fost 
activitatea ideologică, teoretică și poli
tică, munca de propagandă și educație. 
La baza acestei activități a stat concep
ția științifică, revoluționară, a proleta
riatului despre lume și viață, materia
lismul dialectic și istoric — care consti
tuie pentru partidul nostru călăuza vie 
în acțiune, în analiza fenomenelor și in 
elaborarea hotăririlor privind mersul 
înainte al societății.

Partidul a desfășurat o bogată activi
tate de elaborare teoretică a probleme
lor principiale ale dezvoltării societății 
socialiste, de fundamentare a liniei po
litice generale, a tacticii și strategiei in 
etapa actuală și în perspectivă. Aplicînd 
creator adevărurile generale aie socia
lismului la condițiile concrete ale Româ
niei, pornind de la legitățile obiective 
ale dezvoltării social-istorice, partidul a 
studiat aprofundat realitățile și cerin
țele înaintării societății noastre pe calea 
progresului. Pe această bază au fost 
adoptate măsurile de perfecționare a 
organizării și conducerii societății, a re
lațiilor de producție și sociale, a fost 
dezvoltată întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului. Rodul 
acestei bogate activități teoretice este în
săși elaborarea proiectului de Program al 
partidului, care prefigurează, pe temelia 
analizei științifice a realității și cunoaște
rii legilor obiective, procesele sociale ce 
vor avea loc în viitor in societatea româ
nească, formulează aprecieri, concluzii 
și criterii privind atitudinea partidului 
nostru față de evoluția vieții internațio
nale, față de problemele complexe ale 
dezvoltării mondiale.

Totodată, partidul nostru a desfășurat 
în această perioadă o ampla activitate 
de propagare în mase a concepției re
voluționare a proletariatului, a socialis
mului științific, în vederea înțelegerii de 
către oamenii muncii a fenomenelor ce 
se produc în societatea noastră, a legi
lor generale ale dezvoltării societății, a 
folosirii conștiente a acestora in scopul 
edificării societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul României. 
Odată cu aceasta s-a acționat perma
nent, pe calea muncii politico-educative, 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, pentru cultivarea 
ideilor patriotismului socialist și inter
naționalismului proletar, a spiritului de 
colaborare și prietenie cu celelalte na
țiuni, a idealurilor de progres și pace 
în lume. S-a intensificat, in același timp, 
munca de promovare in viața socială și 
însușire de către oamenii muncii a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, de 
formare a unei morale publice Înaintate, 
eliberată de tarele vechilor concepții și 
mentalități.

Corespunzător hotăririlor Congresului 
al X-lea, la Plenara Comitetului Cen
tral din 3—5 noiembrie 1971 au fost 
elaborate Programul ideologic al parti
dului și normele eticii și echității »o- 

realiznrea programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism. Pe această 
bază, ei va asigura ridicarea conștiinței 
generale a maselor, participarea tot mai 
activă a tuturor celor ce muncesc la 
conducerea societății.

în lumina marilor sarcini ce se pun 
astăzi în fața comuniștilor, a organiza
țiilor partidului, a întregului nostru 
partid, adunările și conferințele de dez
batere a documentelor Congresului al 
Xl-lea și de alegere a noilor organe de 
partid, a delegaților la conferințele de 
partid și la Congres trebuie să se desfă
șoare, pretutindeni, intr-un spirit de 
înaltă exigență și combativitate revolu
ționară, sub semnul luptei hotărito îm
potriva neajunsurilor, lipsurilor și gre
șelilor, pentru ridicarea nivelului între
gii munci de partid, pentru unirea și 
mai strinsă a tuturor oamenilor muncii, 
sub conducerea partidului, in îndeplini
rea programului de înflorire multilate
rală a patriei. Adunările și conferințele, 
dezbaterile nu trebuie să îmbrace un 
caracter testivist, ci să prilejuiască ana
li'.a critică și autocritică a muncii des
fășurate de organele și organizațiile de 
partid pentru transpunerea in viață a 
hotăririlor Congresului al X-lea, precum 
și stabilirea sarcinilor ce revin in pre
zent membrilor de partid, oamenilor 
muncii, fiecărui colectiv, pentru accele
rarea mersului înainte al societății noas
tre. în cadrul adunărilor și conferințe
lor este necesar să fie examinate in 
mod principial activitatea fiecărui comu
nist. modul în care fiecare membru al 
partidului nostru își îndeplinește înda
toririle în producție și în viața socială, 
contribuția pe care o aduce la gospodă
rirea judicioasă a avutului obștesc, la 
întărirea proprietății socialiste, la rea
lizarea prevederilor planului de stat. în 
cadrul dezbaterilor trebuie analizat fe
lul în care comuniștii se ocupă de per
fecționarea pregătirii lor profesionale, 
de ridicarea nivelului ideologic și poli
tic, de lărgirea orizontului lor de cunoș
tințe științifice și tehnice. Activitatea 
fiecărui comunist trebuie să fie, de ase
menea, privită exigent prin prisma ati
tudinii sale morale în colectivul da 
muncă, în familie și societate, în rela
țiile cu oamenii, apreciindu-se măsura 
în care el constituie, prin întreaga-i 
comportare, exemplu de om înaintat, de 
adevărat revoluționar. Adunările și con
ferințele, dezbaterile trebuie să contri
buie la cristalizarea unui program clar 
de activitate pentru fiecare organizație 
de partid, pentru fiecare comunist, în 
vederea creșterii și mai puternice a ro
lului conducător al partidului în socie
tatea noastră, a autorității și influenței 
sale în mase.

cialiste, adoptate apoi de Conferința Na
țională din vara anului 1972. Aceste do
cumente au stat la baza întregii munci 
ideologice, politico-educative’ desfășurate 
de organizațiile de partid.

Rezultatele activității ideologice și de 
educare socialistă și-au găsit expresia 
în participarea entuziastă a întregului 
popor la transpunerea în viață a pro
gramului partidului, în atitudinea înain
tată manifestată în munca pentru inte
resele generale ale societății, în eroismul 
și spiritul de abnegație cu care oamenii 
muncii acționează pentru edificarea noii 
orînduiri socialiste.

Partidul va acorda și în viitor o în
semnătate deosebită muncii politico-ideo- 
logice, ridicării conștiinței socialiste a 
maselor, pornind de la faptul că înar
marea acestora cu Ideologia marxist- 
leninistă, dezvoltarea gîndirii lor revolu
ționare constituie o parte componentă a 
însuși Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
Mersul înainte al societății noastre cere 
în mod imperios formarea și educarea 
unui om nou, cu o conștiință înaintată, 
cu o morală superioară, cu o atitudine 
avansată față de muncă, față de inte
resele generale ale societății — omul 
fiind, după cum este știut, principala 
forță a progresului social.

Vor trebui intensificate, de asemenea, 
activitatea teoretică, studierea probleme
lor noi ce apar in economie, știință, cul
tură, în dezvoltarea generală a societății, 
pentru a se găsi soluții optime dezvol
tării multilaterale a patriei noastre. 
Partidul va aborda problemele teoretice 
și practice în mod creator, de pe pozi
țiile marxism-leninismului militant, con- 
siderînd că orice închistare în dogme și 
tipare prestabilite nu poate decît să adu
că prejudicii mersului înainte, progre
sului societății. Forța gîndirii noastre re
voluționare stă în aceea că ea este ema
nația cunoașterii vieții, a cerințelor reale 
ale dezvoltării sociale — și se verifică 
prin răspunsurile pe care le dă proble
melor vieții, cerințelor evoluției societă
ții. în acest spirit vor trebui să acționeze 
științele sociale, cercetătorii din dome
niul filozofiei, economiei politice, socio
logiei etc. — pentru a aduce o contribu
ție tot mai importantă la înarmarea 
ideologică a maselor, la perfecționarea 
științei conducerii sociale.

O importantă deosebită au lărgirea 
orizontului de cunoștințe științifice al 
oamenilor muncii, răspîndirea în mase a 
noilor cuceriri ale științei contemporane 
care validează continuu teoria materia
lității și infinității universului, aduc noi 
confirmări faptului qâ lumea este gu
vernată de legi obiective pe care oame
nii trebuie să le cunoască și să le înțe
leagă pentru a asigura progresul armo
nios al societății. Pe această cale trebuie 
combătute teoriile neștiințifice, mistice, 
concepțiile retrograde, care dezorientea
ză omul, îl împiedică să acționeze în mod 

conștient pentru făurirea propriei sale 
Istorii, pentru transformarea progresistă 
a lumii.

Pornind de la rolul important al lite
raturii și artei in formarea și educarea 
omului nou, de la realizările dobîndite 
în dezvoltarea creației artistice, partidul 
va stimula și in viitor făurirea unei arte 
și literaturi de o Înaltă ținută umanistă, 
bogate In idei și sentimente nobile, in
spirate din viața și munca poporului, din 
Idealurile socialismului și comunismului, 
realizate in stiluri și maniere de creație 
variate, care să îmbogățească patrimo
niul culturii noastre socialiste și tezaurul 
artei universale, să contribuie la conti
nua înflorire a vieții spirituale a poporu
lui nostru.

De asemenea, partidul va asigura ca 
presa, radioteleviziunea și celelalte mij
loace de informare in masă să promoveze 
neabătut concepția înaintată a partidu
lui despre lume și viață, să combată cu 
fermitate concepțiile străine, idealiste, 
să răspindească cunoștințele științifice 
despre natură și societate, să contribuie 
la unirea eforturilor maselor largi popu
lare in vederea înfăptuirii politicii in
terne și externe a partidului.

Toate mijloacele de propagandă șl e- 
ducație de care dispune societatea sint 
chemate să acționeze in direcția unică 
a educării și formării omului nou, a dez
voltării conștiinței socialiste, să contribu
ie într-o măsură și mai însemnată la 
stimularea participării întregului popor 
la măreața operă de edificare socialistă 
și comunistă, la traducerea în viață a 
Programului partidului.

Pornind de la rolul și însemnătatea 
deosebită pe care dezvoltarea conștiinței 
socialiste le are în actualul stadiu de 
evoluție a societății noastre. Comitetul 
Central cheamă organele și organizațiile 
de partid, pe toți comuniștii ca, în adu

Activitatea internațională 
a partidului și statului

întreaga desfășurare a evenimentelor 
internaționale din ultimii ani a confirmat 
pe deplin justețea aprecierilor Congre
sului al X-lea al partidului cu privire 
la evoluția vieții mondiale, caracterul 
profund realfet al orientărilor stabilite in 
domeniul politicii noastre externe.

In această perioadă, pe plan internațio
nal au continuat să se producă mari 
transformări revoluționare, sociale și na
ționale, profunde mutații în raportul de 
forțe. Se afirmă tot mai puternic voința 
popoarelor de a. fi deplin stăpîne pe 
soarta lor, pe bogățiile lor naționale, de 
a se dezvolta liber, corespunzător pro
priei voințe, fără nici un amestec din 
afară. Ca urmare, în viața internațională, 
s-a dezvoltat un curs nou îndreptat spre 
destindere și colaborare. Desigur, acest 
proces se află abia la început, este încă 
departe de a fi devenit ireversibil. Eve
nimentele arată că există încă forțe re
acționare care încearcă să împiedice pro
cesele pozitive din viața internațională, 
să perpetueze politica imperialistă, de 
dominație și amestec în treburile altor 
state. Tocmai de aceea se impun întări
rea continuă a vigilenței forțelor pro
gresiste, intensificarea luptei generale 
pentru o politică nouă, de destindere și 
colaborare între toate popoarele.

Urmînd liniile directoare trasate de 
Congresul al X-lea și de Conferința Na
țională, partidul și statul nostru au des
fășurat in această perioadă o vastă ac
tivitate internațională îndreptată spre 
amplificarea colaborării cu toate statele 
lumii, spre promovarea fermă a destin
derii și păcii. S-au lărgit puternic con
tactele și raporturile internaționale ale 
României — la aceasta contribuind in 
mod determinant vizitele secretarului ge
neral al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
tr-un mare număr de țări din Europa, 
Asia, Africa, de pe continentul american, 
precum și nenumăratele vizite ale unor 
șefi de state și de partide, ale unor de
legații străine, la toate nivelurile, în țara 
noastră. România și-a adus contribuția 
activă la activitatea O.N.U. și a celor
lalte organizații internaționale, fiind in 
același timp gazda unui mare număr de 
întâlniri și reuniuni internaționale de 
prestigiu, la care au fost reprezentate 
numeroase țări ale lumii, și care au dez
bătut probleme de o deosebită însemnă
tate pentru progresul și civilizația ome
nirii, pentru pacea și colaborarea între 
națiuni.

S-au întărit continuu relațiile de prie
tenie și alianță ale României cu toate 
țările socialiste, s-au lărgit legăturile de 
colaborare în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural cu acestea, în 
interesul fiecărei țări socialiste, al cau
zei generale a socialismului și păcii. 
Un rol determinant a avut în această 
direcție întărirea relațiilor de solidari
tate și colaborare tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român și partidele 
comuniste din țările socialiste.

O mare extindere au cunoscut relațiile 
României cu noile state independente, 
cu țările în curs de dezvoltare. Acordu
rile și înțelegerile realizate cu aceste 
state au pus bazele unei colaborări sta
bile, de largă perspectivă, slujind pro
gresului comun, cauzei luptei împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru salvgardarea independenței și 
suveranității naționale a tuturor sta
telor.

Au fost întărite și dezvoltate legătu
rile țării noastre cu mișcările de elibe
rare națională, solidaritatea poporului 
român cu forțele înaintate, progresiste 
din întreaga lume. S-a dezvoltat, de 
asemenea, colaborarea cu toate statele, 
inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate.

întreaga activitate internațională in
tensă și dinamică a României a fost 
orientată spre promovarea fermă in 
viața internațională a principiilor noi 
de relații între state — deplina egali
tate în drepturi, respectarea indepen
denței și suveranității naționale, neames
tecul în treburile interne, avantajul 
reciproc, nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu forța. Consecvența cu 
care România a militat și militează pen
tru promovarea acestor principii in re
lațiile dintre state și în întreaga viață 
internațională este concludent ilustrată 
și de faptul că ele au fost înscrise în 
peste 30 de declarații solemne, tratate 

nările șl conferințele de dezbatere n do
cumentelor Congresului al Xl-lea și de 
alegere a noilor organe de partid, precum 
și a delegaților la conferințele de partid 
și la Congres, să dea o atenție deose
bită problemelor muncii ideologice șl 
politico-educative. In cadrul adunărilor 
și conferințelor trebuie analizat cu toată 
exigența modul cum organizațiile de 
partid, comuniștii transpun in viață 
Programul ideologic al partidului, luptă 
pentru aplicarea in toate domeniile a 
principiilor eticii și echității socialiste. 
De pe poziții intransigente, pătrunse de 
combativitate revoluționară, trebuie șă 
se ia atitudine împotriva oricăror mani
festări străine concepției ideologice a 
partidului nostru, filozofiei și moralei 
societății socialiste. Să fie energic com
bătute mentalitățile și practicile înapo
iate, retrograde, manifestările de nesoco
tire a intereselor societății, tendința de 
a pretinde cit mai mult de la societate 
și de a-i da, în schimb, cit mai puțin, 
atitudinea înapoiată față de muncă, în
cercarea de a ascunde lipsurile și înfru
museța rezultatele propriei activități, în
fumurarea, practicile birocratice în ra
porturile cu oamenii muncii. Trebuie 
luată, de asemenea, poziție fermă față 
de cazurile de necinste și incorectitudi
ne, față de fenomene negative cum sint 
favoritismul, tendința de îmbogățire fără 
muncă, de căpătuială cu orice preț, para
zitismul, comportarea imorală atît in via
ța personală, cit și in viața publică. Adu
nările și dezbaterile în organizațiile de 
partid, in presă, cu oamenii muncii tre
buie sâ constituie un prilej de intensi
ficare a activității educative a partidului 
nostru, de ridicare a conștiinței socia
liste a maselor, de formare a omului 
nou, înaintat, eliberat de tarele morale 
ale trecutului, constructor demn al so
cialismului și comunismului.

și acorduri generale pe care țara noas
tră, prin cel mai autorizat reprezentant 
al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a semnat, cu alte state.

Și în viitor, în centrul activității in
ternaționale a României va sta amplifi
carea relațiilor cu toate țările socialiste 
— factor de cea mai mare importanță 
pentru dezvoltarea socialistă a țării 
noastre, ca și a oricărei țări socialiste. 
România va acționa consecvent pentru 
întărirea unității dintre țările socialiste 
pe baza principiilor marxism-leninismu
lui și internaționalismului proletar, pen
tru afirmarea relațiilor de tip nou, în
temeiate pe deplină egalitate, respect 
reciproc al independenței, neamestec în 
treburile interne și întrajutorare tovă
rășească.

Țara noastră va lărgi și diversifica 
relațiile de colaborare cu țările in curs 
de dezvoltare, cu statele care au pășit 
pe calea propășirii lor economico-sociale 
independente, întărind continuu solida
ritatea cu aceste state. In spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice. România va 
acționa, de asemenea, pentru extinderea 
raporturilor economice, tehnico-științi- 
ficc, culturale cu toate statele lumii, pe 
baza deplinei egalități in drepturi.

Acționind pentru normalizarea rela
țiilor internaționale, România acordă o 
însemnătate deosebită securității în Eu
ropa, instaurării pe continent a unui 
sistem de relații noi, bazate pe angaja
mente ferme, care să asigure cooperarea 
neîngrădită intre toate statele europene, 
dezvoltarea liberă a fiecărui stat, Ia 
adăpost de orice agresiune sau amestec 
din afară. Ca și pină acum, vom milita 
neobosit pentru succesul deplin al Con
ferinței general-europene, pentru ține
rea într-un termen cit mai scurt a ulti
mei faze, la nivel inalt. în cadrul poli
ticii generale de înfăptuire a securității 
europene, Partidul Comunist Român va 
acționa in continuare pentru colaborare 
multilaterală între toate statele balca
nice, pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără arme nucleare și baze 
militare străine, într-o zonă a păcii și 
colaborării.

România, Partidul Comunist Român 
au militat și militează ferm pentru stin
gerea tuturor focarelor de încordare și 
conflict care se mai mențin în lume, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
fașnică a tuturor litigiilor dintre state, 
n acest sens, țara noastră considera că 

trebuie să se facă totul pentru instau
rarea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, pe baza aplicării re
zoluției Consiliului de Securitate. Este 
necesar, de asemenea, să' se facă totul 
pentru soluționarea problemelor din Ci
pru în spiritul păcii, al asigurării unei 
conviețuiri pașnice pentru cele două co
munități din această țară, al deplinei 
egalități în drepturi a tuturor cetățeni
lor ciprioți. Apreciem, totodată, că tre
buie să se acționeze mai ferm pentru 
aplicarea prevederilor Acordurilor de la 
Paris cu privire la Vietnam, pentru 
instaurarea păcii în întreaga Indochină, 
astfel ca popoarele vietnamez, khmer și 
laoțian să-și poată asigura dezvoltarea 
economico-socială de sine stătătoare, 
fără nici un amestec din afară.

O problemă majoră a vieții contem
porane pentru soluționarea căreia se 
impune să acționeze întreaga comunitate 
internațională este lichidarea subdez
voltării, a marilor decalaje între nive
lurile de dezvoltare ale unor țări — re
zultat al vechii politici imperialiste de 
exploatare și jefuire a altor popoare. In 
acest scop este necesar să se instaureze 
o ordine economică nouă, relații echi
tabile, care să favorizeze progresul tu
turor țărilor, îndeosebi al celor rămase 
în urmă.

Pornind de la realitatea că continuarea 
cursei înarmărilor împovărează greu u- 
merii popoarelor, făcînd să planeze per
manent asupra omenirii spectrul unor 
războaie nimicitoare, Partidul Comunist 
Român consideră necesar să se treacă la 
înfăptuirea măsurilor de dezarmare,. în 
primul rînd a dezarmării nucleare, la 
oprirea cursei înarmărilor și reducerea 
bugetelor militare. Uriașele fonduri care 
s-ar elibera astfel ar putea fi folosite 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 
progresul tuturor popoarelor. Se impun, 
de asemenea, măsuri hotărîte pentru 

desființarea bazelor militare atrSlne |l 
a blocurilor militare.

Recunoscînd rolul Important pe care îl 
au țările mari pe arena mondială, Parti
dul Comunist Român apreciază totodată 
că va crește continuu rolul țărilor mici 
și mijlocii în soluționarea tuturor proble
melor Internaționale.

Partidul nostru consideră că în reali
zarea unei noi ordini internaționale, a 
democratizării relațiilor dintre state, un 
rol tot mai important, revine Organizației 
Națiunilor Unite, altor organisme inter
naționale. Vom acționa pentru perfecțio
narea și democrats zarea activității aces
tor organisme, pentru participarea tu
turor statelor la activitatea lor.

Considerăm că se impun îmbunătă
țirea normelor dreptului internațional, 
adoptarea de noi principii în relațiile in
ternaționale, corespunzător conviețuirii 
popoarelor pe bază de deplină egalitate 
și respect mutual, instaurării unei păci 
trainice pe planeta noastră.

Dezvoltarea mondială din ultimii ani 
a pus tot mai puternic în evidență rolul 
crescînd al partidelor comuniste și mun
citorești în apărarea intereselor națio
nale. în salvgardarea cuceririlor demo
cratice, in promovarea unei politici de 
colaborare și pace în lume. Pornind de 
la această realitate, partidul va acționa 
și in viitor pentru dezvoltarea colaboră
rii și solidarității cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pentru întărirea 
unității și coeziunii lor, in spiritul egali
tății depline, al dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora autonom linia politică, 
strategia și tactica de luptă.

Partidul nostru apreciază că în condi
țiile creșterii și diversificării activității 
partidelor comuniste și muncitorești nu 
mai este posibilă existența vreunui cen
tru care să-și propună coordonarea aces
tora. Apariția unor deosebiri de păreri 
asupra diferitelor probleme ale dezvoltării 
contemporane — care în actualele con
diții sint inevitabile — nu trebuie să a- 
fecteze in nici un fel relațiile de colabo
rare și solidaritate între partide. Parti
dul nostru va îndeplini și de acum îna
inte cu consecvență mandatul încredin
țat de Congresul al X-lea ca în discu
tarea deosebirilor de păreri sâ nu se an
gajeze în blamarea sau condamnarea al
tor partide frățești.

Traducînd consecvent în viață linia 
politică adoptată de Congresul al X-lea, 
partidul nostru a dezvoltat colaborarea 
cu alte partide muncitorești, cu partide 
socialiste și social-democrate, cu alte or
ganizații și partide progresiste. Vom 
promova și în viitor neabătut această 
linie, acționind pentru întărirea unită
ții intre toate forțele antiimperialiste — 
condiție esențială a succesului luptei 
pentru schimbarea progresistă a socie
tății omenești, pentru destindere și pac'

Partidul nostru apreciază că, pri s’u 
unita a popoarelor, a forțelor î’ 
de pretutindeni, perioada urmă 
putea înscrie noi și mari tra1 
revoluționare, sociale și națion.v \ 
treaga lume. România va fi în , ‘ 
nență un detașament activ al lup 
tru înfăptuirea idealurilor înai) 
omenirii, pentru crearea unei 
bune și mai drepte.

*
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Român își exprimă convingerea că 
organizațiile de partid, comuniștii, toți 
cetățenii patriei vor participa activ ia 
dezbaterea tezelor Congresului al Xl-lea, 
precum și a proiectelor de Program și’ 
de Directive. Organizațiile de partid tre
buie să imprime întregii dezbateri un 
profund caracter principial, asigurînd, 
totodată, ca problemele să fie abordate 
într-un mod concret, în strinsă legătură 
cu realitățile practice din fiecare uni
tate economico-socială, de la fiecare loc 
de muncă. Dezbaterile vor trebui să con
tribuie la dinamizarea energiilor oame
nilor muncii în îndeplinirea sarcinilor de 
producție, în înlăturarea lipsurilor și ri
dicarea nivelului general al activității 
noastre, pornindu-se de la ideea că ma
rile perspective de progres pe care le 
vor deschide hotărîrile Congresului al 
Xl-lea depind de modul cum se reali
zează, zi de zi, ceas de ceas, sarcinile 
economice și sociale curente, politica ge
nerală a partidului.

Comitetul Central consideră că dezba
terea documentelor Congresului va tre
bui să contribuie la întărirea partidului, 
a unității rindurilor sale, la perfecționa
rea activității organelor și organizațiilor 
de partid județene, orășenești, munici
pale și comunale, a tuturor organizații
lor de partid ; ea trebuie să constituie 
un prilej de ridicare generală a nivelu
lui politic și ideologic al comuniștilor, 
de creștere a combativității lor revolu
ționare, a fermității și elanului lor în 
muncă. Dezbaterile trebuie să se trans
forme într-o adevărată școală de educa
ție comunistă, de dezvoltare și afirmare 
a trăsăturilor înaintate ale omului nou 
al societății noastre, de aplicare în viață 
a principiilor eticii și echității socialiste.

Prin întreaga lor desfășurare, adună
rile de discutare a documentelor Con
gresului al Xl-lea trebuie să aibă ca re
zultat cunoașterea și înțelegerea mal 
aprofundată de către masele largi popu
lare a politicii partidului, a concepției 
noastre filozofice despre lume și viață, 
despre societate și om. Comitetul Cen
tral își exprimă convingerea că, dezbă
tând prevederile documentelor Congre
sului, însușindu-și temeinic principiile 
ideologice și teoretice ale politicii parti
dului — care exprimă interesele vitale, 
supreme ale întregului nostru popor — 
toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, își vor strînge și mai pu
ternic rîndurile în jurul partidului, vor 
acționa cu și mai multă hotărîre pentru 
transpunerea cu succes în viață a Pro
gramului partidului.

Dind o perspectivă clară asupra dez
voltării generale a societății românești, 
dezbaterea acestor istorice documente va 
constitui, fără îndoială, un nou și puter
nic stimulent în întreaga viață econo
mică, socială și politică a țării, contri
buind la întărirea și mai puternică a 
coeziunii națiunii noastre socialiste, la 
accelerarea mersului înainte al Româ
niei pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunis
mului.



°AGINA 4 SClNTEIA — duminică 15 septembrie 1974

METALURGIȘTIi
în marea întrecere 

socialistă 
în cinstea Congresului

t
DUMINICA 15 SEPTEMBRIE

ERGONOMIA

Aslizl este ..Ziua metalurgistului". zl rare simboli
ca'* prețuirea pe care partidul si statul, întregul nostru 
popor o dau muncii rodnice a celor cnre din ..vetrele 
cu foc nestins" ale țării dau patriei milioane de tone 
de otel necesar dezvoltării ei accelerate. Sărbătoarea 
din acest an a mctalurgiștilor — puternic detașament 
■ I clasei noastre muncitoare — arc loc sub semnul 
bălăcirii lor ferme de a inlimplna Congresul al 
XI-lea al partidului cu noi ți importante realizări in 
îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate in

marca întrecere s'bcInHslă pentru indcpllnirca înainte 
dc termen a cincinalului.

Ce arata bilanțul succeselor in producție ? Muncind 
cu dăruire și răspundere, in 8 luni din acest an. mc- 
talurgiștii au produs suplimentar față dc plan 165 000 
tone oțel, mai mult dc 130 000 tone laminate finito 
pline și țevi.

...Fie că este vorba de Hunedoara sau Reșița, dc 
Galați sau Tirgoviștc. de Inși sau Cimpia Turzii, dc 
Oțelul roșu sau Roman, rbctalurgiștii tării sini la da
torie.

„V\TRA SIDERURGIEI
G\l AȚENE- . „Gigantul
dc la Dunfin „Fluviul de
er^l al Rom âniel contem-
poranr". Ase monva ginduri.
asemenea mr
t ficate — sc ivesc în ima-
ginația tuturor celor care
se apropie de focurile ne
stinse ale Gamților, de oa-
menii a cos lor■ focuri.

Oamenii se simt peste
toi, cei âintt i. și chiar mai
pregnant dent grandiosul
peisaj indust:rial pe care ci
il stiipinesc. Căci pentru
ei combinatul nu este nici 
metaforă, nici peisaj, cl, 
por și simplu, un vast loc 
de muncă, un complex de 
nuclee productive unde, in 
mod firesc, fiecare trebuie 
să-și facă ireproșabil — a- 
dicâ in chip comunist — 
datoria. Și și-o fac, domi
nați de înțelegerea unani
mă că de fiecare dintre ci
— și de toți laolaltă — de
pinde curgerea neintre- 
ruptă a otelului, că neos
toita răsuflare de foc a 
uriașului de la marginea 
cetății este o respirație fi
rească pentru această e- 
pocâ.

...Căci, deși combinatul 
de la Dunăre produce de 
mai puțin de un deceniu, 
in acest răstimp — scurt, 
la scara istoriei industriale
— economia națională a 
primit de la Galați peste 
11 milioane de tone de 
fontă, circa 13 milioane de 
tone de oțel și peste 10 mi
lioane de tone de laminate 
lipite. „Copilul dc opt a- 
nlșori" realizează aproape 
jumătate din producția na
țională de fontă și laminate 
<;nite pline, peste o treime

n cea de oțel și aproape 
Trai pe cea de tablă și 

i laminată la rece și 
^^iblă mijlocie și groasă.

(FRE IMPRESIONAN- 
Definitoriu rămine 

â faptul că oamenii vor 
facă mai mult. O trasa

ră caracteristică a comu- 
știlor combinatului, a si- 

derurgiștilor gălățeni in 
general, ii arată ca pe niște 
veșnic nemulțumiți de cit 
au realizat. Cifre ca acelea 
amintite mai sus — și ati- 
tea altele — lor li se par 
bune doar de... depășit. De 
adesea se spune despre ei 
că nu le rezistă nici un 
angajament. Argumente ? 
Angajamentul anual l-au 
îndeplinit in iulie, iar a- 
cum, in cinstea Congresu
lui al XI-lea, sint in mă
sură să raporteze, cu oca
zia ..Zilei metalurgistului", 
succese șt mai mari. Să a- 
mintim că, in 8 luni din a- 
cest an, producția globală 
industrială a înregistrat un 
spor de aproape 159 de mi
lioane de lei, că s-au obți
nut 160 de milioane de lei

beneficii suplimentare și 
că sarcina de export n fost 
depășită cu 30 de milioane 
dr lei valută. Și să adău
găm și dale mai proaspete: 
de la începutul anului și 
pinâ la 10 septembrie s-au 
produs in plus, față de sar
cinile dc plan, peste 33 000 
de tone dc cocs metalurgic, 
aproape 81 000 dc tone de 
aglomerat feros, circa 35 000 
do tone de fontă, mai mult 
de 76 000 de tone de oțel, 
in jur de 56 000 dc tone dc 
laminate plate etc. Care 
este ..secretul" acestor rea
lizări ?

...L-ar putea cuprinde o 
vorbă rostită de curind, in
tr-o adunare generală de 
partid de către George 
Drișcu. inginerul-șef al uzi
nei oțelării-rcfractare: ..Ar
gumentul nostru forte este 
producția". Altfel zis. uni
cul mod de a dovedi că 
este pe deplin înțeleasă po
litica partidului il consti
tuie — și aici ca pretutin
deni in țară — realizările 
productive. Iar in a- 
ceste săptămini premergă
toare forumului suprem al 
comuniștilor, a înțelege 
politica partidului înseam
nă a pătrunde pină la esen
ță proiectele documentelor 
ce vor fi dezbătute și a- 
probate la congres.

VIITORUL ? In aceste 
zile, o cifră le stăruie in 
minte tuturor siderur- 
giștilor gălățeni : 10
milioane. Este cifra pro
ducției de oțel a ce
tății de la Dunăre, pre
văzută pentru anul 1930. 
Și important este că ma
rele colectiv, pus in fața 
acestei cifre care cu cițiva 
ani in urmă putea să pară 
fantastică, răspunde calm, 
bărbătește. prin glasul a- 
dunărilor de partid : „Vom 
realiza ceea ce prevăd do
cumentele partidului și 
poate chiar mai mult...". 
Este răspunsul ferm al 
unei mari familii muncito
rești născută in România 
acestei epoci. Cum arată 
această familie ?

...OAMENII COMBINA
TULUI au venit aici 
din toată țara, dar in 
primul rind de la Hu
nedoara și Reșița, pen
tru a istovi setea de creș
tere a acestui „copil teri
bil" al siderurgiei româ
nești. Acum, cu toții iși 
zic cu mindrie gălățeni. Și 
s-au deprins să privească 
cu ochi de competitor spre 
succesele colegilor rămași 
in cetățile siderurgice cu 
tradiție... Aceștia — cei ve- 
niți din alte părți — ar fi 
o parte a familiei. Cealal
tă ? Sint cei tineri, ridicați 
in ultimii ani. impetuoși 
ca însuși fluviul de oțel 
al Galațiului. Le-a fost

plămădită in foc tăria, li 
s-au adunat pe umeri răs
punderi to’t mai mari și 
umerii li s-au dovedit 
vrednici de asemenea răs
punderi.

FRUNTAȘII. O listă com
pletă a lor n-ar putea fi 
cuprinsă in spațiul unui 
reportaj. Iată, lotuși, de 
„Ziua metalurgistului", ci- 
teva nume. Nume, și ele, 
etalon — in sensul că sint 
prezente nu numai pe pa
nourile de onoare, dar și 
in conștiința tovarășilor de 
muncă : cocsarii Mircea 
Huțanu și Vasile Vilcu, 
furnaliștii Vasile Afilienei 
și Ion Blaj, aglomeratoriș- 
tii Stelian Tăgirță și Vic
tor Spiridon, oțe’arii Au
gustin Vasiu, Constantin 
Văduva, Pavel Hanganu și 
Vasile Ivu, laminoriștii C-h. 
Donțu, Viorel Armașu, Io
nel Leu și Dumitru Vlâs- 
ceanu. Sint mulți ? Sint 
numai cițiva dintre cei 
care ar putea fi citați acum, 
cu prilejul zilei care le 
cinstește profesia... Dar 
mai este un prilej.

...OPT ANI. Acest mijloc 
de septembrie înseamnă, 
pentru siderurgiștii Gala
țiului, .împlinirea a 8 ani 
de la intrarea in funcțiune 
a primului obiectiv impor
tant al noii cetăți de foc 
— laminorul de tablă 
groasă. Un moment înscris 
cu litere ,de aur in istoria 
combinatului. Căci in acea 
zi, la 14 septembrie 1966, 
la orele 17,56, tovarășul

Nlcolae Ceaușescu a tăiat 
panglica inaugurală, con- 
siin ind astfel înscrierea 
bntrinului port dunărean m 
rindul centrelor siderurgice 
român ști. Au trecut opt 
ani. De-atunci, in repetate 
r înduri, cu prilejul vizite
lor de lucru efectuate la 
Galați, secretarul general 
al partidului a contribuit 

prin sfatul înțe
lept, prin îndemnul îndrăz
neț, comunist, la creșterea 
gigantului. Și siderurgiștii 
de la Dunăre au răspuns 
prin fapte atenției deose
bite cu care au fost și sint 
înconjurați de către con
ducerea partidului, de că
tre conducătorul partidului 
și statului. Realizările de 
azi, cele spre care năzuiesc 
— o atestă din plin.

Acum, inima de oțel a 
Galațiului bate mereu mai 
năvalnic, iar ritmurilor ei 
le răspund mereu tinerele 
inimi ale Hunedoarei și 
Rcșiței, zvicnirea impetuoa
să a Tîrgovișlei. Și se 
aud — din viitorul apro
piat — pulsațiile cu care 
intră in marea familie a 
„cetăților dc foc" — Călă
rașii... O înaltă ilustrare a 
puterii industriale româ
nești, creată șț dezvoltată, 
cu ruina sigură, de politica 
înțeleaptă a partidului. O 
realitate care dă certitu
dine idealului înaintării 
noastre spre comunism, pe 
calea fericirii și bunăstării 
patriei socialiste.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scinteii''
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Remarcabila realizări ale chimiștilor din Ocna Mureș j
ALBA IULIA (Coresponden

tul ..Scinteii", Ștefan Dinicâ).— 
Combinatul din Ocna Mureș 
fabrică peste 20 de sortimente 
de produse sodice atît pentru 
necesitățile industriei, cit și pen
tru fondul pieței, intre care 
sodă caustică, sodă calcinată, bi
carbonat de sodiu, clorură de 
calciu. Calitatea deosebită a 
produselor fabricate la Combi
natul din Ocna Mureș a făcut 
ca acestea să se bucure de o 
bună apreciere atit in țară, cit

și peste hotare. De altfel, pen
tru prestigiul ciștigat peste ho
tare este grăitor următorul 
fapt : combinatul și-a realizat 
sarcinile la export pe întregul 
cincinal tocmai ca urmare a ce
rerilor crescinde din partea be
neficiarilor externi. In crimele 
8 luni ale acestui an, colectivul 
din Ocna Mureș a livrat, peste 
prevederi. 1 776 tone sodă calci
nată, 350 tone sodă caustică, 
234 tone bicarbonat de sodiu și 
altele. De remarcat faptul că

producția suplimentară a fost 
obținută in întregime pe seama 
creșterii productivității muncii. 
In perioada respectivă, produc
tivitatea muncii a crescut, față 
de sarcina planificată, cu 2,5 la 
sută, reprezentind o creștere va
lorică de 2 643 lei pe lucrător. 
Eforturile întregului colectiv sint 
mobilizate in prezent pentru 
atingerea, pină la finele anului, 
a parametrilor proiectați la noi
le capacități de producție con
struite in ultimii ani.

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului 
8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil : 

Dnktarl.
îo.on Telex.
10,05 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13.00 Album duminical.
15.45 Magazin sportiv
16.55 Floarea din grădină. Emlsiu- 

ne-concurs pentru tineri in- 
tcrprețl dc muzică populară.

17.55 Lumea copiilor.
18,23 Film serial pentru tineret : 

„Clreșaril". Episodul VI „Me
sajul".

19,00 Poarta soarelui. Orșova — 18 
secole de Istoric.

19,20 1001 de seri : Gabl.
19.30 Telejurnal.
20,05 Avanpremieră.
20,10 Film artistic : „o lume, ne

bună, nebună, nebună". Pre
mieră TV. Regia : Stanley 
Kramer. In rolurile principa
le : Spencer Tracy, Milton 
Berle, Mickey Rooney, Ethel 
Nttrmnn, Buster Keaton.

22.30 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II
10,00 — 11.45 Matineu simfonic. Di

rijori oaspeți la pupitrul or
chestrei simfonice a Radio- 
televiziunn : Pletro Argento 
(italia), DJura Jaksic (Iugo
slavia), Fernand Quairocchl 
(Franța). Solistă pianista 
Ilinca Dumitrescu. In pro
gram : Zoltan Aladar — Sim
fonia a If-a ; Edvard Grieg 
— Concertul in la minor pen
tru pian șl orchestră ; Cezar 
Frank — Simfonia in re mi
nor.

20.15 Eroi îndrăgiți de copil l 
„Năzdrăvanul Dennis".

20.30 Tezaur de cintec românesc.
20,50 Desenul animat vă oferă...
21.45 Farmecul muzicii. Spectacol 

muzlcal-coreg rafie

LUNI 16 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
16,00 Telex.
16,05 Emisiunile săptăminli.
16.15 Cintec mindru-n țară auzi. 
16,30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV. Dimensiunea

umanului în viziunea proiec
tului de Program al Partidu
lui Comunist Român.

19.20 1001 de seri : Gabl.
19.39 Telejurnal
20,00 Școala românească azi.
20.20 Cintec pentru școala noastră. 

Program interpretat de corul 
de copii al Radioteleviziunll.

20,35 Roman foileton : „Jurnalul 
doctorului Finlay". Episodul 
„Alarmă la Tannochbrae".

21,25 Revista literar-artisticâ TV. 
22,00 Istoria operetei în personaje. 

„Fiica doamnei Angot" de 
Lecocq.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n
17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Ferestre deschise spre lume 

a Sub zero grade — ultima 
parte a documentarului de 
lung metraj realizat de Ofi
ciul național al filmului ca
nadian, în regia lui Michel 
Regnier o Urmașii indienilor 
maya — scurt-metraj reali
zat pe meleagurile Americil 
dc Sud.

IR.50 Bucureștiul, azi.
19,05 Pagini de umor : Aventuri In 

epoca de piatră.
19.30 Telejurnal.
20,00 In premieră pe țară filmul 

„Regula jocului", realizat de 
Jean Renoir.

puternic integrată in procesul
organizării științifice
a producției și a muncii

PREOCUPĂRI Șl REZULTATE ALE ACTIVITĂȚII SINDICATELOR 
IN ÎNTREPRINDERILE NOASTRE INDUSTRIALE

Tn contextul industrializării In
tr-un film înalt a țării noastre, 
e-gonomin joacă un rol însemnat, 
fiind chemată să contribuie activ la 
perfect ionnrea organizării produc
ției și a muncii, la îmbunătățirea 
condițiilor dc lucru, astfel incit să 
se asigure utilizarea cit mai rațio
nală a torțelor umane. Pină acum 
s-a acumulat o valoroasă experiență 
privind aplicarea principiilor ergo- 
nomice in activitatea de producție 
și proiectare, precum și in aborda
rea de către cercetare a unor teme 
ergonomice, experiență care s-a 
amplificat și mal mult in urma pri
mei .Conferințe de ergonomie pe 
țară, de la a cărei desfășurare s-au 
împlinit 3 ani.

Rezultate bune s-au obținut In 
multe unități, printre care între
prinderea de porțelan din Cluj, 
Combinatul siderurgic Reșița. între
prinderea de prelucrare a lemnului 
Timișoara. întreprinderea de piele 
și încălțăminte ..Pionierul" din 
București. Combinatul chimic Făgă
raș. Combinatul petrochimic Bor- 
zesti și multe altele, unde se mani
festă un constant interes pentru a- 
plicarea principiilor și rezultatelor 
cercetărilor ergonomice.

Sindicalele din țara noastră acor
dă o deosebită atenție acestei științe 
care urmărește umanizarea muncii, 
crearea u’.icr astfel de relații intre 
oameni, mașini și mediul de lucru 
incit, cu eforturi cil mai mici, să se 
obțină rezultate cit mai bune 
creșterea productivității muncii, 
acest scop, organele sindicale 
preocupă de atragerea cit mai multor 
cadre in activitatea ergonomică. de 
răspindire a cunoștințelor ergono
mice. preluarea și generalizarea u- 
nor metode avansate și a experien
ței valoroase, consultarea oamenilor 
muncii privind măsurile concrete ce 
trebuie luate la locurile de muncă 
pentru perfecționarea și completa
rea cu elemente practice a studiilor 
și cercetărilor elaborate in acest 
domeniu.

Concludentă, in acest sens, este ac
tivitatea comisiei inginerilor și teh
nicienilor de pe lingă comitetul 
sindicatului dc la întreprinderea 
„Tractorul" din Brașov, care, antre- 
nind specialiști in diverse pro
fesiuni — ingineri, tehnicieni, me
dici — a participat efectiv la orga
nizarea ergonomică a liniei de uzi- 
nare a carcaselor de la tractorul 
U-650 M. Rezultatele s-au materia
lizat intr-un spor de capacitate de 
producție de 50 la sulă, in condițiile 
raționalizării numărului de munci
tori și scăderii considerabile a efor
tului fizic al executantilor. O con
tribuție eficientă a adus-o și comi
tetul sindicatului de la întreprinde-
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Combinatul din Ocna Mureș: Imagine din secția sodâ calcinată

rea de autoturisme din Pitești, unda 
aplicarea studiului privind organiza
rea pe principii ergonomice a locu
rilor de muncă la banda dc montaj 
se va solda cu o economie de 18 300 
ore/an. Preocupările in acest dome
niu au mers mai departe, astfel in
cit s-a asigurat construirea, după 
principii ergonomice. a mașinilor 
realizate prin autoutilare. ca de pildă 
mașina semiautomată pentru slrun- 
jit canale de segment! și mașinile 
automate pentru agrafe, a căror efi
ciență este evaluată la o economie 
de peste 29 000 ore anual.

Pentru promovarea principiilor și 
cerințelor ergonomiei. Consiliul ju
dețean al sindicatelor Bacău a or
ganizat două lectorate in munici
piile Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej. 
Expunerile au fost asigurate de ca
dre de specialitate din institute de 
cercetări, centre de perfecționare și 
alte instituții. Un astfel de lectorat 
a fost organizat și de către Consi
liul județean al sindicatelor Cluj, 
prin comisia inginerilor șl tehnicie
nilor. Interesul pe care l-au susci
tat in rindul participanților, faptul 
că in unele locuri s-a trecut la apli
carea celor însușite sint argumente 
care pledează pentru inițierea unor 
astfel de lectorate și in alte județe. 
Acțiuni utile in acest sens a inițiat 
și biroul executiv al Consiliului ju
dețean al sindicatelor Prahova.

Conferința de ergonomie din 1971 
a confirmat, cu unanimă satisfacție, 
existența unui bogat potențial er
gonomie in țara noastră, a adoptat 
o serie de recomandări, care, trans
puse in practică, au avut menirea 
să amplifice si să ridice pe o treap
tă superioară preocupările in dome
niul ergonomiei. Viața demonstrează 
că întreprinderile dispun de reale 
posibilități pentru introducerea si 
extinderea realizărilor obținute pină 
acum, pentru abordarea unor noi 
studii de ergonomie și aplicarea lor 
in practică. Organizarea superioară, 
pe baze moderne, a producției și a 
muncii impune creșterea interesului 
și a răspunderii pentru problemele do 
ergonomie in rindul tuturor celor 
care organizează și conduc produc
ția și al celor care lucrează în cer
cetare și proiectare ; a devenit ne
cesar ca. in fiecare intreprindere, 
alături de celelalte acțiuni de orga
nizare pe baze științifice a produc
ției și a muncii, să se acționeze mai 
ferm pentru aplicarea principiilor 
ergonomice. Iată de ce consider că 
va trebui să se acorde o atenție 
deosebită valorificării tuturor în
vățămintelor ce se vor desprinde 
din apropiatul simpozion internatio
nal de ergonomie, la care, de altfel, 
participă un număr însemnat de 
specialiști români.

Există o concepție larg răspindită, 
și ea este cea mai rațională, că 
preocupările ergonomice se inscriu 
in contextul mai larg al organizării 
pe baze științifice a producției 
și a muncii. Si sint întreprinderi 
in care planurile de studii de 
organizare științifică includ și teme 
ergonomice distincte, ele regăsin- 
du-se uneori in studiile de organi
zare a muncii. Aplicarea ergonomiei 
in conceperea noilor obiective indus
triale și a mijloacelor de muncă, 
precum și in organizarea. după 
principiile acesteia, a locurilor de 
muncă existente, și-a dovedit cu 
prisosință avantajele, in numeroase 
țări ale lumii, cit și in țara 
noastră. Virtuțile acestei științe nu 
mai trebuie demonstrate. Tocmai de 
aceea sint necesare, in continuare, 
măsuri hotărite pentru aplicarea, de 
îndată și in cit mai multe locuri, a 
experienței dobîndite, lărgirea ariei 
de experimente ergonomice. Nu
mai aplicind cu promptitudine 
preceptele științifice, printre care și 
cele integrate ergonomiei, vom răs
punde plenar indicației secretarului 
general al partidului ide a intensifi
ca munca de concepție, de organi
zare pe baze moderne a producției, 
de a asigura, în acest fel, realiza
rea obiectivelor de mare însemnă
tate stabilite in proiectele Progra
mului partidului și Directivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

iFAPTUL
{divers
I „Căruciorul 
| cu rațe“

Iîn urma unor săpături efec
tuate de specialiști al Institu
tului dc arheologie din Bucu-

Ircștl și ai Muzeului de Istorie 
din Alexandria, ajutați de ță
rani cooperatori șl elevi din

I comuna Bujoru (Teleorman), nu 
fost desccrpcrllc, intr-o movila 
funerară datind de circa 2 500— 
2 600 de ani, obiecte din bronz

Iși fier, fragmente de ceramică. 
Coca ce atrage in mod cu to
tul deosebit atenția este desco-

Iperlrea unul vas oval do bronz, 
cu un capac și niște rotițe pre
văzute cu mici capete de... rață. 
„Botezat" ad-hoc „căruciorul cu 

Irațc", vasul respectiv este uni
cul obiect de acest fel descope
rit in țară.

I Aventură 
la 2 ani 
si 9 luni

•
Ne-a vizitat la redacție me

dicul veterinar Jlie Popescu, 
de la Trustul I.A.S. Ialomița : 
„Nu v-am scris pentru că am 
ținut să vin personal, ca și pe 
această cale să aduc cele mal 
vii mulțumiri unor oameni de 
omenie — lucrătorii de miliția 
de la circumscripția 14 din Ca
pitală, care m-au ajutat să-mi 
găsesc copilul". Și I. P. ne-a 
povestit pe larg cum, afltndu-se 
pe o stradă din Capitală, copi
lul său, Dragoș, de 2 ani și 9 
luni, a dispărut de lingă el, 
pornind hai-hui pe străzi. Dis
perat, tatăl a început să întrebe 
in dreapta și-n stingă, pe tre
cători, dar nimeni nu-l zărise 
pe micul aventurier. S-a dus la 
cea mat apropiată circumscrip
ție de miliție... Imediat au fost 
alertați lucrătorii de miliție din 
zona respectivă și, după vreo 
două ore. micuțul Dragoș a fost 
„stopat" in fața clubului sportiv 
„Steaua". Cum ajunsese pină a- 
colo, micuțul Dragoș nu știe. 
Știe doar că un nenea, in uni
formă albastră, s-a jucat nițel 
cu el, pină a sosit tăticu...

» Din instanță în fața opinisi publice • Din instanță în fața opiniei

Conform 
articolului 260

..Infracțiuni care împiedică înfăptuirea jus
tiției", Codul penal (art. 260) prevede : 
„Fapta martorului care intr-o cauză Denală. 
civilă, disciplinară sau în orice altă cauză 
in care se ascultă martori face afirmații 
mincinoase, ori nu spune tot ce știe privitor 
la împrejurările esențiale asupra cărora a 
fost întrebat, se pedepsește cu închisoare 
de la unu la 5 ani".

Ing. Ștefan PAVEL
secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Generale
o Sindicatelor din România

...Cu două luni în urmă Slosman Marian 
avea de dat socoteală in fața legii pentru 
săvirșlrea unei infracțiuni. Fapta, comisă in 
bandă, era deosebit de gravă și pedeapsa 
aspră pe care o merita se contura tot mai 
clar. Si deodată se ivise marea șansă : o 
declarație in care se susținea morțiș că 
exact in intervalul comiterii infracțiunii se 
aflase in altă parte...

— Inculpatul — dădea asigurări Neațu 
Veta, prietena cea săritoare — a petrecut 
toata noaptea la noi. in str. Iacob Andrei 
nr. 31. Adevărul adevărat, l-au văzut și ve
cinii venind...

Alte verificări, alte confruntări... Dacă 
aceste susțineri erau adevărate, nevinovăția 
era de la sine înțeleasă. Dar dacă nu ?... 
Șl nu era adevărat ! Fusese el. Slosman, la 
adresa cu pricina, dar numai pină la 11 
noaptea. în fața chestionarelor pereche, 
asupra reconstituirii momentelor vizitei, 
„alibiul perfect" s-a prăbușit : răspunsurile 
au fost total diferite. Ca atare. Slosman M. 
a primit, alături de.ceilalți făptași, ceea ce 
merita : 10 ani închisoare.

P.S. Cum era și cazul, s-a mai deschis 
un dosar : în legătură cu Infracțiunea de 
mărturie mincinoasă. Fiindcă in capitolulV__________

Proba de lucru
la... restaurant

Radu Petre, un tinăr din Copăceni, jude
țul Ilfov, de profesie fără, a poposit intr-o 
bună zi in fața unei unități de legume și 
fructe din cartierul bucureștean Drumul 
Taberei.

— Merge vinzarea ?
— Merge, a răspdns amabil gestionarul.
— Dar parcă ai avea nevoie de un aju

tor...
Te pricepi ?
Eu ? Păi ce crezi că am făcut pină 

acum ?
Bucuros nevoie mare că și-a găsit un 

ajutor de nădejde, gestionarul n-a mai stat 
pe ginduri ; l-a angajat pe R.P. in perioada 
de probă, incredințindu-i marfă spre vin- 
zare. Numai că proaspătul „ajutor", după 
s-a văzut cu marfa vlndutâ, in loc să mear

gă să predea banii gestionarului, i-a băgat 
frumos in buzunar și, vorba aceea, Radu 
l-a chemat... Direct in prima crișmă s-a 
oprit și trei zile (cit i-au ajuns banii) a 
dus-o numai in chefuri.

— Cum adică delapidare, onorată instan
ță ?! Ce, eram gestionar ? Eu eram in pe
rioada de probă ! — încearcă Radu să lasă 
basma curată in fața judecătorilor.

Cum a dat proba s-a văzut. Pentru o ase
menea ispravă instanța i-a prescris un alt 
gen de probă de încercare pe o perioadă 
mai măricică. dispunind totodată și revo
carea beneficiului grațierii unei pedepse de 
1 an, tot pentru... o probă asemănătoare. 
Prilej de meditație pentru Radu asupra 
rosturilor muncii cinstite. Dar inlîmplarea 
este și un prilej de meditație pentru ges
tionarul păcălit, asupra exigențelor cu care 
trebuie să privească integritatea și buna 
gospodărire a bunurilor ce le are in pri
mire.

„Cinstea" de sub

trariul' șl totodată a scos la iveală și alte 
dedesubturi... Cinci camere închiriate pe 
sprinceană, in registru nici o mențiune, in 
schimb 575 lei împăturiți cu grijă și puși 
sub covor.

Tot controlul a mai descoperit că nu era 
singura care iși „ajusta" veniturile pe sea
ma hotelului ; procedeul aparținea și celor
lalți recepționeri : Petre Ioica și Grigore 
Vasile.

— Onorată instanță, am greșit...
Zadarnic ! Greșeala invocată nu era alt

ceva decit insolența de a da apă la moară 
unor existențe parazitare, nemuncii și tra
iului din expediente de tot felul. Fiindcă 
cercetările organelor de urmărire penală 
l-au scos la iveală și pe Stanciu Viorel, de 
felul lui din Cobadin, individ care s-a lăsat 
de meserie și-și tîra viața parazitară făcind 
pe mijlocitorul in tranzacții care de care 
mai dubioase... Astfel că intre faptele lui 
și cele ale sus-amintiților recepționerj nu 
era o simpla coincidență, ci o strinsă... le
gătură. Pecetluită acum cu aceeași trăsă
tură : pedepse pină Ia 3 ani închisoare.

fiindcă altfel nu-mi explic de unde a luat
apă...".

(Din explicațiile lui Marin Clobanu, 
fost barman la restaurantul ,,Do- 
brogea" din satul 2 Mai. Dosarul
1204'1974, Tribunalul județean Con
stanța)

covor
— Aș dori o cameră...
— N-avem.
Și recepționera Valeria Iuga, de la Com

plexul II Mamaia, ii da a înțelege solicitan
tului cit de rău ii pare, dar dacă n-are... 
Un control al miliției a dovedit insă con

Din caietul 
grefierului

„Nu contest faptul că vinul s-a pre
zentat diluat, dar este posibil ca apa să 
fi provenit din gheata aflată in frapieră.

„Regret profund faptele săvlrșite, mal 
ales că multe bunuri le-am furat din in- 
timplare, in sensul că din viteză n-am mal 
avut timp să controlez ce conțin geaman
tanele pe care le-am sustras...".

(Din declarațiile lui Nlcolae Bratu 
in dosarul nr. 4358/1974, aflat pe rol 
la Judecătoria sectorului 6)

„Consider că cele patru infracțiuni de 
care am fost acuzat 6int «greșeli ale tine
reții- și, după părerea mea, este de apreciat 
că in ultimul timp n-am mai săvlrșit nici 
o altă abatere in afara furtului pe care nu-1 
recunosc...".

(Din declarațiile lui Ion Albișor. 
Dosar nr. 4358/1974, Judecătoria 
sectorului 6)

„Este adevărat că am fost găsit în lac 
pe la ora 23, dar mă dusesem cu gindul să 
fac o baie. Cit privește sculele de pescuit 
găsite lingă mine, arăt că nu știu nimic, 
poale că or fi aparținind paznicilor...**.

(Apărarea lui Petru Tudor, recidi
vist, vinovat de comiterea infrac
țiunii de braconaj. Judecătoria 
Buftea)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

y

Nedumerire
îi Pe artera centrală „6 Martie" I din Oradea s-a dat, zilele aces- 
' tea, in folosință un bloc im- 
Ipozant, care se integrează in 

chip armonios în arhitectonica 
municipiului. Parterul blocului 

Ieste prevăzut pentru unități co
merciale. Spre stupefacția oră- 
denilor — și nu numai a lor — 
pe una din vitrine a apărut un 

Ifel de firmă, cu litere majuscu
le, care stirnește, cel puțin, ne
dumerire : „Alimentara cu au
toservire «Ion Creangă***. Așa
dar, dincolo de firmă, 6e vor 
vinde, in curind, salamuri, con
serve, brinzeturi, țuică bătrină, 
scobitori... Nu ne-ar surprindă 
dacă o viitoare librărie (tot din 
Oradea sau de-aiurea) o să fie I botezată „La mistrețul înfu
riat !*’

| Huliganii 
din tren

în trenul personal care cir
cula intre stațiile Alba lulia șl 
Blandiana, conductorul Ioan 
Ciordoș iși făcea datoria : „Bi
letele la control, vă rog 
Cind a ajuns in dreptul lui Cor
nel Bogățan și Irimie Bugnariu, 
ambii din comuna Blandiana, 
conductorul s-a pomenit c-o sti
clă de bere in cap, repezită de 
Bogățan. Celălalt huligan a spart 

Iin. țăndări geamul vagonului. 
Urmarea : conductorul a fost in
ternat la spitalul C.F.R. din Si- 
meria, iar cei doi huligani la.., 

I miliție.

Schimbare 
de rută

'î In loc să-și vadă de drum, 
' potrivit foii de parcurs, Ion 
INeagu, șofer la autobaza Ad- 

jud, și-a schimbat ruta, abă- 
tindu-se, cu autotrenul incăr- 

Icat, prin satul natal Căiuțl. 
Bucuria reintilnirli cu prietenii 
l-a făcut să decupleze autotre
nul și pe șasiul rămas a im- 

Iprovizat o platformă pe care a 
urcat vreo 6 consăteni, iar alți 
6 s-au înghesuit unul in altul 

Iin cabină șl au plecat împreună 
la pădure să „cinstească" eve
nimentul revederii. După o zi 
de chef, petrecăreții au pornit 

Ispre sat. La coborirea unei 
pante, șoferul a pierdut contro
lul volanului și a aterizat for- 

Ițat Intr-o ripă. Toți pasagerii 
s-au ales cu zglrieturl și vină- 
tăi, iar unul dintre el a fost 
accidentat mortal. Șoferul Ion 

INeagu și-a schimbat din nou 
ruta. De data aceasta, spre mi
liție.

I „Amănunt** 
| agravant
I Un cerb Iopătar și un căprior, 
I amîndoi sprinteni și frumoși, 
I zburdau prin pădurile Sebeșu- 
Ilui. Deodată, două focuri de 

pușcă, q fugă brusc retezată, un 
geamăt înăbușit. Braconierii — 
Gheorghe Breazu și loan Faur, 

I ambii din satul Laz. comuna 
I Săsciori (Alba) — și-au luat in 
I circă trofeele și le-au dus aca- 
Isă, unde au fost descoperite 

Imediat de organele de miliție. 
Firește, cel doi braconieri vor 

I suferi rigorile legii. Nu putem 
însă trece cu vederea un „amă
nunt" agravant : primul din cei 
doi e medic veterinar...

Rubrică redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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Vizita președintelui Republicii liberia,

în continuarea vizitei oficiale pe 
care o face in ura noastră, președin
tele V.’illiam R. Tolbert jr„ a $o*4t 
simbătă dimineață pe litoralul ro
mânesc a) Mării Negre. Președintele 
Liberiei a fost însoțit In această că
lătorie dc Ion Pățan. viceprim-ml- 
nțstru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooprrrird eco
nomice internaționale. Constantin 
Stătearu. secretarul Consiliului da 
Stat, și Petrache Trofin, ambasado
rul țării noastre la Monrovia.

în intimpinarca înaltului oaspete, 
rp aeroportul internațional Mihail 
KogălnicCanu" din Constanta au 
venit Vs<le Vilcu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului

PLECAREA UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
James T. Phillips, ministrul agri- 

culturii. Eduard B. Kesscllv, mi
nistrul informațiilor. problemelor 
culturale și turismului. Lafavette K. 
Morgan, ministru de stat fără por- 
tofohu. R Francis Okai jr.. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ca
re au Însoțit pe președintele Repu
blicii Liberia, in vizita pe care o 
efectuează In țara noastră, au p*irâ- 
sit in cursul dimineții de simbătă 
Capitala.

în acerași ti a părăsit Capitala 
A B. Tolbert, ambasador in Ministe-

★
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația economică guverna
mentală a Republicii Indonezia, con
dusă de Radius Prawiro, ministrul 
comerțului, care a făcut o vizită in 
tara noastră.

Pe aeroportul Otopenl delegația a 
fnșt salutată de Ion Pățan. vics- 
prim-mi nistru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. de alte 
persoane oficiale. A fost de față

♦
Delegația economică din Republica 

Ghana, condusă de locotenent-colo- 
nel Roger Joseph Atogeti Felii, mem
bru al Consiliului Redeșteptării Na
ționale. ministrul planificării econo
mici. vicepreședinte al Consiliului 
Economic National al Republicii 
Ghana, care a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R., a 
părăsit simbătă Capitala.

• SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT

FOTBAL: Prima înfrîngere a liderului
Sportul studențesc-Dinamo 1-0

Sub aspectul scorului final. ..re
petițiile generale" ale echipelor 
care de miercurea viitoare vor repre
zenta-fotbalul nostru in cupele euro- 
vene n-au fost Drca reușite. Cu ex
cepția Universității — care a învins 
ca 3—0 (1—0) pe F.C. Chimia Rim- 
ricu Vilcea, insă ..acasă** De stadionul 
din Craiova — celelalte trei formații, 
jucind De terenuri străine, au pier
dut e drept, la limită, dar au pier
dut partidele din cea de-a Vil-a 
etapă. în aceste trei partide, 
coincidența a făcut ca scorul să fie 
identic. 1—0 in favoarea gazdelor, și, 
încă o coincidență, punctele victorii
lor s-au marcat in partea a doua a 
respectivelor meciuri. Deci: F.C. Con
stanța — Steagul roșu 1—0 (0—0). gol 
înscris de Constantinescu, F.C. Arg> ș 
— Jiul 1—0 (0—0), gol înscris de 
Radu II. si Sportul studențesc — Di
namo 1—0 (0—0), gol inscris de 
Mircea Sandu.

Deși din etapa a Vil-a se vor juca 
duminică încă cinci meciuri, putem 
soune fără doar și poate că ..Dartida 
etapei"', ca răsunet și implicații, a și 
avut loc. Invingind De Dinamo, echipa 
Sportul studențesc a oprit pentru mo
ment cursa de unul singur a lideru
lui croind, totodată, posibilități de 
regrupare in fruntea clasamentului

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI

Sala sporturilor Floreasca a găzduit 
aseară meciul internațional feminin 
de volei intre selecționata orașului 
Pekin și reprezentativa României. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 3—2 
(13—15. 15—7, 15—12. 12—15, 15—11) 
in favoarea jucătoarelor românce. 
Astăzi, de la ora 9,30, are loc intilni- 
rca revanșă.

CAMPIONII LA CANOTAJ 
ACADEMIC

Pe Iacul Snagov s-au desfășurat 
sirr.bâtă finalele campionatelor națio
nale de canotaj academic la seniori, 
întrecerile au fost dominate de re
prezentanții clubului Steaua, care au 
ciștigat titlurile de campioni la schit 
2 cu visle (Dumitru Măcriș și Vasile 
Nicolae), schif simplu (Valter Lam- 
bertus), schif 4 plus 1 cu rame și 8 
plus 1. La doi fără cirmaci a ciștigat 
Dinamo cu echipajul Dumitru Gru- 
mezescu — Cornel Ambrozie, iar la 
2 plus 1 a terminat învingător, de

PLASTICĂ 
Șl ARHITECTURĂ

In cadrul acțiunii tineretului 
ploieștean ..Orașul nostru — o 
grădină", in cartierul de nord 
al urbei petroliste, in parcul ce 
se întinde de-a lungul drumu
lui național nr. 1. pe o distanță 
de mai bine de 2 km, s-a ame
najat o primă expoziție in aer 
liber a artiștilor plastici ama
tori din Prahova. Sint expuse 
aici, pe baza unei concepții 
care vizează integrarea operei 
de artă plastică in peisajul ur
banistic înconjurător, lucrări 
sculpturale din piatră și bronz, 
ca și o serie de ornamentații 
picturale. Salutara inițiativă 
aparține unui grup de tineri. 
In frunte cu inginerul Adrian 
Georgescu de la Institutul de 
cercetări șl proiectări tehnolo
gice pentru rafinării și instala
ții petroliere (Constantin Că- 
praru).

EXPOZIȚIE 
DE „GALL£"-URI

Ea Casa de cultură a sindica
telor dm municipiul Buzău s-a

popular Județean Constanta. Petre 
Nicolae. primarul municipiului, alte 
oficialități locale, care nu urat oas
peților un călduros bun venit pe 
meleagurile dobrogene.

în drum spro reședința caro le-a 
fost rezervată in stațiunea Neptun, 
solii poporului liberian s-au oprit la 
Mamaia, unde, do pe terasa hotelu
lui Riviera, au admirat frumusețea 
și originalitatea arhitecturală a edi
ficiilor din această stațiune. Introți- 
nlndu-se cu președintele William R. 
Tolbert Jr., Vasile Vilcu a prezentat 
cil' va date in legătură cu realiză
rile obținute de oamenii muncii din 
județul Constanța, cu dezvoltarea pe 
care o cunoaște turismul in această 
parte a țării. (Agerpres) 

rul Afacerilor Externe al Republicii 
Liberia.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de Ion 
Pățan. vlcoprim-minlstru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte persoa
ne oficiale.

A fost de față Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia la 
București.

★

Mursalin Daeng Mamangung. amba
sadorul Indoneziei la București.

★
în timpul șederii in România, 

membrii delegației au avut convor
biri ia Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, la alte ministere econo
mice. au vizitat o serie de unități 
economice din județele Prahova, Bra
șov și Argeș.

★

La plecare oaspeții au fost conduși 
de Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Ion Bogdan, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei. Au 
fost prezenți membri ai Ambasadei 
Republicii Ghana la București.

(Agerpres) 

general. Aceasta in ceea ce privește 
clasamentul. Ca joc. formația studen
ților bucureșteni s-a arătat in pro
gres tactic, apărind cu siguranță și 
multă tenacitate avantajul golului 
inscris. Chiar in condițiile in 
care Dinamo a exercitat cunoscuta-i 
presiune de citeVâ atmosfere, stu
denții au găsit resurse si pentru 
cîteva contraatacuri foarte pericu
loase. Dinamo n-a izbutit să-și ob
țină pentru sine avantaj atita vreme 
cit Lucescu s-a aflat in teren, iar, 
după accidentarea acestuia, atacurile 
in valuri n-au mai avut nici clari
tatea. nici incisivitatea obișnuită. 
Adăugăm că de cind Nunweiller ac
tivează numai la înaintare, echipei ii 
lipsește un adevărat conducător de 
joc.

Înaintea celor cinci meciuri de 
astăzi, există totuși cîteva puncte 
certe pentru clasament : Dinamo va 
rămine pe mai departe lider si după 
etapa a Vil-a ; F.C. Argeș și Sportul 
studențesc vor urca sigur două trepte 
in dauna echipelor Steagul roșu și 
Jiul : F.C. Constanta a si pasat 
penultimul loc echipei F.C. Chimia si 
mai poate urca o treaptă in cazul 
unui eventual eșec al ieșenilor in 
partida de la Tirgu Mureș.

V. M.

asemenea, echipajul dinamovist Tu
dor, Gall și Gheorghiu.

JOCURILE SPORTIVE 
ASIATICE

Peste 70 000 de spectatori au asis
tat la intrecerile din penultima zi a 
concursului atletic din cadrul Jocu
rilor sportive asiatice de la Tehe
ran. Proba de săritură in înălțime 
bărbați s-a terminat cu victoria sur
prinzătoare a iranianului Teimour 
Ghiassi, cu performanța de 2.21 m. 
Pe locul doi s-a clasat Ni Cih-Cin 
(R. P. Chineză) — 2.16 m. Alte re
zultate : 400 m plat bărbați : Wima- 
ladasa (Sri Lanka) 46"21/100.

TENIS DE MASA
în prima zi a ..Cupei Dunării" la 

tenis de masă (juniori) formația fe
minină a României a intrecut cu 3—0 
echipa Bulgariei, iar selecționata 
masculină a României a învins cu 
5—2 echipa secundă a Cehoslova
ciei.

deschis expoziția realizărilor 
sticlarilor fabricii de „ga- 
116**-uri „Perla**. Unitatea — in
trată in funcțiune cu un an in 
urmă — prezintă o gamă largă 
de produse din sticlă, ce se ca
racterizează printr-o Linie es-

CULTURAL
tetică rafinată, îmbinată cu 
multiple funcționalități. Unică 
in țară, fabrica de „gall£“-uri 
„Perla" se înfățișează prin ex
poziție ochiului critic al publi
cului, ca un prim examen Îna
intea prezentării produselor 
sale beneficiarilor externi (Mi
hai Băzu).

FESTIVAL AL CINTECU- 
LUI Șl DANSULUI

Cu prilejul tradiționalului 
tirg al cepelor, ce are loc in

Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei
Primul ministru «1 Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mftnescu. a primit, 
simbătă dimineața, in vizită proto

încheierea lucrărilor celei de-a 24-a sesiuni 
a Comitetului regional pentru Europa al O.M.S.

Simbătă s-au Încheiat, la Bucu
rești. lucrările celei de-a 24-a se
siuni a Comitetului regional pentru 
Europa al Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Manifestarea a reunit delegați din 
31 de țâri, precum și reprezentanți 
ai unor instituții specializate ale 
O.N.U., Instituții guvernamentale șl 
neguvornamentalo care întrețin relații 
cu O.M.S. Timp de cinci zile, partici
pantă au dezbătut probleme de 
mare actuali lato și importanță cu 
care sint confruntate statele regiunii 
in domeniul sănătății publice, in 
centrul atenției reuniunii situin- 
du-se aspectele luptei împotriva po
luării mediului înconjurător, cele 
privind planificarea sanitară pe ter
men lung și protecția sanitară a 
persoanelor virstnice.

Dezbaterile au evidențiat interesul 
țărilor membre ale regiunii pentru 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
medico-sanitare, necesitatea accen
tuării conjugării eforturilor in 
scopul rezolvării optime a proble
melor sanitare in această zonă geo
grafică. A fost, totodată, subliniată 
necesitatea întreprinderii de măsuri 
care să asigure realizarea deplină a 
principiului universalității O.M.S. In 
acest spirit, sesiunea a adoptat o re
zoluție, prezentată de delegațiile Bel
giei și Franței, prin care se recoman
dă O.M.S. ca la viitoarea sa adunare 
generală să hotărască suspendarea 
măsurilor restrictive in ceea ce pri
vește acordarea de asistentă tehnică 
Portugaliei, asigurindu-se. astfel, 
repunerea acestei țări in toate drep
turile ce decurg din calitatea sa de 
membru al organizației.

A fost adoptată, de asemenea, o 
rezoluție, avînd ca autori delegațiile 
Austriei. R. D. Germane și R. F. 
Germania, prin care se propune 
O.M.S. să hotărască, in cadrul adu
nării generale, adoptarea limbii ger
mane ca limbă de lucru a Comite
tului regional.

Participanții la reuniune au stabi
lit ca a 25-a sesiune a Comitetului

Dezvelirea monumentului

„Eroilor de la Păuliș-1344“
ARAD (Corespon

dentul „Scinteii", Con
stantin Simion). — 
Ieri după amiază, in 
apropierea localității 
Păuliș din județul 
Arad — acolo unde, 
cu 30 de ani in urmă, 
in toamna de foc a lui 
1944 ș-au săvîișit fap
te de nepieritoare vi
tejie, care au rămas 
înscrise cu litere de 
aur in cartea glorioa
selor tradiții de luptă 
pentru libertate ale 
poporului român, mii 
de oameni ai muncii, 
români, maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități din Arad, 
Păuliș, Miniș. Ghioroc, 
Cuvin și din alte 
localități au ținut să 
fie prezenți la un e- 
veniment deosebit. In 
semn de omagiu adus 
eroismului și jertfelor 
date de elevii școlii 
de subofițeri de re
zervă infanterie Rad- 
na, in luptele crincene 
din neuitatul septem
brie 1944, pentru stă
vilirea ofensivei tru
pelor fasciste la in
trarea in defileul Mu
reșului, aici in apro
pierea comunei Păuliș, 
a fost înălțat un. im
pozant monument, re
alizat de sculptorii a- 
rădeni Ionel Muntean 
și Emil Vitroel. arh. 
Miloș Cristea și un 
grup de constructori.

La ceremonia dezve
lirii monumentului 
„Eroilor de la Păuliș 
— 1914" au fost pre- 
zenți membrii birou
rilor comitetelor ju
dețean și municipal

de partid Arad, vete
rani ai luptelor de la 
Păuliș și ai războiului 
antihitlerist, conducă
tori de întreprinderi 
și instituții. repre
zentanți ai organizați
ilor de masă și obș
tești. Tovarășul An
drei Ccrvencovici, 
prim-secretar al Co
mitetul ai județean A- 
rad al P.C.R.. a evocat 
momente din apriga 
încleștare de arme ce 
a avut loc pe aceste 
meleaguri pentru a- 
părarea patriei și li
bertatea neamului. In

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 

septembrie. In țară : Vremea se va 
răci ușor, mal ales In regiunile din 
nordul țării. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată in 
nordul țării, precum și in zonele de 
munte. Tn rest, plot izolate. Vînt po
trivit. Minimele vor fi cuprinse între 
7 șl 17 grade, iar maximele intre 16 șl 
26 de grade. In București : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cer temporar no- 
ros, favorabil ploii de scurtă durată.

fiecare an la Asuaju de Sus, 
județul Maramureș, simbătă 
s-a desfășurat aici Festivalul 
cintecului și dansului popular 
codrenesc, la care și-au dat 
concursul numeroase formații 
artistice de amatori de la că
minele culturale din zonă. Fes
tivalul a prilejuit organizarea 
a numeroase activități edu
cative și cultural-artistice, pre
cum și o trecere in revistă a 
celor mai frumoase costume ale 
portului codrenesc (Gheorghe 
Susa).

„TOPORASUL 
DE ARGINT"

Ansamblul „Ciobănașul" al 
căminului cultural din comuna 
Bâuțar (județul C.araș-S°verin). 
reprezentind România la cel 
de-al 7-lea Festival internațio
nal de folclor de la Zakopane 
(R. P. Polonă), a obținut un 
frumos succes: pentru origina
litate, măiestrie artistică și fru
musețea costumelor, artișii ama
tori români au obținut pre
miul II, cucerind „Topornșul de 
argint" al festivalului (Nicolae 
Căiană). 

colară do prezentare, pc Conrad 
Edward Somadasa VVceratunge. am- 
basadorul Republicii Sri Lanka la 
București.

să-și desfășoare lucrările intre 2 și 
6 septembrie 1975. la Alger, iar cea 
dc-a 26-a — in septembrie 1976, la 
Atena.

In alocuțiunile rostite la închide
rea sesiunii. J. Cimicky, ministrul 
sănătății al Republicii Socialiste 
Cehe (din partea delegați lor de 
limbă rusă). P. Sigurdsson. minis
trul sănătății și prevederilor sociale 
al Islandei (in numele delegaților de 
limbă engleză), si U. Frey. directo
rul Serviciului federal de igienă din 
Elveția (in numele delegaților de 
limbă franceză), au adresat Guver
nului Republicii Socialiste România 
calde mul|urniri și profundă recu
noștință pentru contribuția la orga
nizarea și buna desfășurare a lucră
rilor. pentru ospitalitatea șl grija cu 
care au fost primiți și înconjurați 
participanții In timpul șederii lor in 
Vara noastră.

Președintele sesiunii, prof. dr. 
Theodor Burghele. a mulțumit pen
tru aprecierile făcute și și-a expri
mat speranța că discuțiile purtate și 
rezoluțiile adoptate vor marca în
ceputul unei etape superioare in ac
tivitatea Comitetului și a țărilor 
membre. în ceea ce privește soluțio
narea problemelor sanitare priori
tare in regiunea europeană, contri
buind. totodată, la dezvoltarea și 
stringerea relațiilor de colaborare 
între statele continentului.

★
Centrul de Informare al O.N.U. la 

București a organizat, la încheierea 
lucrărilor, o conferință de presă, la 
care au luat parte redactori ai unor 
organe centrale de presă, Radiotelc- 
viziunii române, ai unor publicații 
do specialitate, precum și corespon
denți ai presei străine acreditați la 
București.

A fost prezent. S. A. Chedid, di
rectorul Centrului.

Directorul Centrului pentru Eu
ropa al O.M.S.. dr. Leo A. Kaprio, 
a prezentat sinteza lucrărilor sesi
unii și a răspuns întrebărilor adre
sate de ziariști. (Agerpres) 

continuare. în semn 
d? inaltă cinstire adu
să eroilor căzuți la 
Păuliș. au fost depu
se coroane și jerbe de 
flori din partea orga
nelor de partid și de 
stat, a organizațiilor 
de masă și obștești. 
Ceremonia s-a înche
iat cu un poem lite- 
rar-muzical susținut 
de corurile Filarmoni
cii de stat din Arad, 
Casei municipale de 
cultură Arad, de ac
tori ai Teatrului de 
stat din Arad, munci
tori, elevi și pionieri.

(Urmare din pag. I)

tot mai largi, mai cuprinzătoare 
impuse de mersul înainte al socie
tății socialiste. Aceasta înseamnă, 
in primul rind, a-i forma tinerei 
generații aflate pe băncile școlilor 
și facultăților SPIRITUL REVOLU
ȚIONAR. CONȘTIINȚA POLITICA 
a răspunderilor față dc societate, 
a menirii și îndatoririlor sale pa
triotice in viața economico-socialâ a 
țării, a-i înlesni însușirea principii
lor materialismului dialectic și is
toric, concepția științifică despre 
lume și viață care se află la -baza 
politicii partidului și statului nos
tru, la baza a tot ce înfăptuim pe 
pămintul României socialiste. A- 
ceasta înseamnă, totodată, a-i înles
ni tinerei generații, dornice de cu
noaștere, accesul cit mai deplin la 
ceea ce a cucerit mai înaintat min
tea și spiritul întreprinzător al omu
lui, la tezaurul științei, tehnicii, cul
turii universale, de a-i forma de
prinderea dc a studia, dc a gîndi 
creator, și nu de a învăță mecanic 
teze din manuale. „Aceasta — su
blinia tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
la recenta conferință — impune ca 
în organizarea invățămintului să 
se țină seama permanent de ce
rințele de perspectivă ale societă
ții, să se privească cu îndrăzneală 
spre viitor : tocmai pornind de la 
aceasta. Programul și Directivele 
cer invățămintului superior — ca, 
de altfel, întregului nostru învă- 
țămint — să aibă un caracter re
voluționar, inovator, atît din punct 
de vedere al concepției, cil și ca 
organizare".

în istoria școlii românești, cu va
loroase tradiții de invățămînt rea
list, orientat spre muncă și viață, 
anul dc studii 1974—1975 se înscrie 
ca anul unei orientări holărite spre 
LEGĂTURĂ CU VIAȚA, CU 
PRACTICA, al transpunerii mai 
ferme in viață a importantelor in
dicații ale conducerii partidului, ale 
secretarului general al partidului, 

Tovarășul Gheorghe Oprea. vice- 
prim-ministru al guvernului, a primit, 
simbătă dimineață, pe Maluwa Ka- 
Icnga, comisar pentru energia nu- 
cleurâ in Republica Zair, care se 
află intr-o vizită in țara noastră. Au 
luat parte Emilian Rodean, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Energie Nucleară. A fost, de 
asemenea, prezent Bokingi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la 
București.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate unele aspecte ale relațiilor 
de cooperare intre România șl Zair 
In domeniul folosirii energiei nuclea
re In scopuri pașnice, lărgirea 
schimburilor de experiență in acest 
domeniu.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialist.' România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Honduras. Cesar 
Batres, cu prilejul Zilei naționale a 
țării sale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne și cultelor al Republicii Costa 
Rica, Gonzalo Facio, cu prilejul 
Zilei naționale a țării sale.

■A-
La invitația Universității Bucu

rești, se află In țara noastră o de
legație a Universității din Pekin, 
condusă de Guo Ciun-lin, vicepreșe
dinte al Comitetului revoluționar al 
acestei universități.

Oaspeții au vizitat instituții de în- 
vățămint superior din Capitală și au 
purtat convorbiri cu conducerile a- 
cestora, efectuind un larg schimb de 
experiență.

*
Delegația Uniunii Cooperatiste 

Reiffeisen din R.F. Germania, con
dusă de Lorenz Falkenstein. pre
ședintele uniunii, care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a făcut o vi
zită in tara noastră, a părăsit Capi
tala.

La plecare, delegația a fost salu
tată pe aeroportul Otopeni de Aldea 
Militaru, președintele U.N.C.A.P.

★

Simbătă la amiază a luat sfirșit, 
în Capitală, prima ediție a cursurilor 
internaționale dc vară in domeniul 
biofizicii, organizate de Uniunea de 
Biofizică Pură și Aplicată (I.U.P.A.B.) 
in colaborare cu Institutul central de 
biologie din țara noastră și Labora
torul de biofizică al Institutului de 
medicină și farmacie din București.

(Agerpres)

Adunări festive 
cu prilejul „Zilei 
metalurgistului" 

în cadrul manifestărilor prilejuite 
dc sărbătorirea „Zilei metalurgistu
lui". simbătă dupâ-amiază a avut loc 
la clubul „Siderurgistul" din Hune
doara o adunare festivă la care au 
luat parte numeroși furnaliști, oțe- 
lari, laminatori, cocsari din marele 
combinat hunedorean. Au luat par
te, de asemenea, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat 
și ai Ministerului Industriei Metalur
gice.

Despre semnificația acestei zile a 
vorbit ing. Costache Trotuș. directo
rul Combinatului siderurgic Hune
doara.

în continuare, Ion Nițâ. adjunct ăl 
ministrului industriei metalurgice, și 
David Lazăr. secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., au felicitat pe harnicii slde- 
rurgiști, urindu-lc noi succese in ac
tivitatea lor.

Participanții la adunare au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, in care se 
spune, intre altele : Siderurgiș'.ii hu- 
nedoreni sărbătoresc ..Ziua metalur
gistului" raporlind obținerea unei 
producții suplimentare de aproape 
17 000 tone cocs, 18,5 mii tone fontă, 
62 mii tone, otel și peste 41 mii tone 
laminate. Valoarea totală a produc- 
țici-marfă realizate peste plan pe 8 
luni reprezintă mai mult dc 176 mi
lioane lei, iar livrările suplimentare 
la export au insumat, in aceeași pe
rioadă, 36,2 milioane lei valută.

Făuritorii metalului din această 
străveche cetate a focului iși vor 
amplifica energiile și forța de crea
ție pentru a obține noi succese in 
interesul înfloririi României socia
liste.

★
Adunări festive consacrate „Zilei 

metalurgistului" au mai avut loc și 
la întreprinderea „Victoria" din Că- 
lan, la Reșița, la „Oțelul roșu".

adoptate de plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973. Organizarea partici
pării efective a profesorilor și ele
vilor din invățămintul liceal la ac
tivitatea productivă, transformarea 
fiecărei unități școlare î.ntr-o unitate 
dc instrucțiune, educație și produc
ție, în care să se asigure elevilor 
pregătirea practică corespunzătoare, 
orientarea întregului proces de pre
gătire în facultăți astfel incit profe
sorii și studenții să participe atît la 

La început de an 
în învătămînt »

activitatea de invățămînt, cit și Ia 
cercetare și producție — sint di
recțiile in care trebuie să se 
acționeze cu consecvență din prima 
zi a noului an de invâțămînt. Dc 
la grădiniță și pină la universitate, 
școala trebuie să formeze tinăra ge
nerație pentru viață și muncă, in
tr-un spirit revoluționar, in spiritul 
dragostei față de patrie și popor, 
al hotăririi de a înfăptui neabătut 
politica partidului. Aceasta înseam
nă a-i pune pe tineri, incă din anii 
școlii și ai facultății, in situația 
dc A INVAȚA MUNCIND, produ- 
cind bunuri utile lor și societății, 
de a înțelege și prețui munca, pe 
cci ce muncesc pentru societate.

O asemenea sarcină educativă 
complexă necesită, evident, concen
trarea și conjugarea eforturilor tu
turor factorilor de răspundere pen
tru elaborarea și îndeplinirea unor 
planuri comune de acțiune. Minis

Excelentei Sale
Domnului general de brigadă

OSWALDO LOPEZ ARELLANO
Șeful statului, Republica Honduras

O nouă aniversare a Zilei independenței țării dumneavoastră îmî 
oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, Excelență, în numele poporului 
român, al guvernului șl al meu personal, cordiale felicitări și cele mai 
bune urări pentru prosperitatea poporului hondurian și fericirea dum
neavoastră personală.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima convingerea că stabilirea, 
anul trecut, a relațiilor diplomatice dintre România șl Honduras, acre
ditarea recentă a primului ambasador român la Tegucigalpa vor des
chide largi perspective pentru dezvoltarea mal intensă a relațiilor bune 
care există între țările noastre, în Interesul celor două popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

In numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și al nostru personal, adresăm Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului român sincere mulțumiri pentru urările călduroase cu ocazia 
celei de-a 29-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea frățească, în spiritul 
internaționalismului proletar, între ambele noastre țâri, se vor dezvolta 
cu fiecare zi mai mult într-un mod fructuos și că poporul vietnamez 
va continua să se bucure de sprijinul viguros și ajutorul prețios acordate 
de către partid, Marea Adunare Națională, Guvernul și poporul român 
în noua etapă a luptei sale revoluționare.

Urăm poporului român să obțină în continuare mari și numeroasa 
succese în opera de construcție socialistă.

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al C.C.

al Partidului celor ce Muncesc
din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam

țMA VAN DONG
Prim-ministru

al Guvernului R. D. Vietnam

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod deosebit, Excelență, pentru amabilul mesaj 
pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 152-a aniversări 
a independenței Braziliei și vă rog să primiți cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea crescîndă a 
țârii dumneavoastră.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri și pe cele ale poporului 
maltez pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ni l-ați transmis cu 
ocazia Zilei naționale a Maltei.

ANTHONY J. MAMO
Guvernator general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibili la mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a avut amabilitatea să ni-1 adreseze cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii și celei de-a 1 674-a aniversări a întemeierii, vă mulțumim 
pentru urările exprimate, cărora le răspundem prin sentimente de vie 
prietenie și urări pentru bunăstarea, pacea, prosperitatea poporului și 
națiunii române și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

FERRUCCIO PIVA 
GIORDANO BRUNO REFFI

Căpitani regenți 
ai Republicii Sau Marino

terului Educației și Invățămintului, 
celorlalte ministere economice care 
au in subordine unități școlare le 
revin sarcini de o importanță deo
sebită pe linia unei reale integrări 
a invățămintului cu producția și 
cercetarea. Acestea trebuie să gă
sească împreună forme și modali
tăți optime pentru a crea elevilor 
și studenților un cadru adecvat de 
muncă productivă rodnică, cu o lar
gă utilitate pentru societate, pen

tru formarea lor ca specialiști și 
cetățeni de nădejde ai țării. Fiecare 
școală, fiecare întreprindere, la 
rindul lor, au datoria să colaboreze 
cit mai strins, să identifice posibi
litățile de care dispun, să ofere so
luții originale, variate, care să con
ducă toate la realizarea aceluiași 
scop : o cit mai strinsă integrare a 
invățămintului cu producția.

Instaurarea deplină in viața și ac
tivitatea școlii a acestor inalte prin
cipii formative și educative, reali
zarea deplină a unității invățămînt 
— cercetare — producție presupun 
utilizarea cu eficiență și simț gos
podăresc a întregii baze materiale 
a invățămintului. Antrenarea con
secventă a elevilor și studenților la 
dezvoltarea șl continua moderniza
re a acestei baze reprezintă nu nu
mai o cerință practică, ci constituie 
și un excelent teren educativ.

Pe acest drum al perfecționării 

pe care școala românească s-a an
gajat ferm, un rol principal revine 
organizațiilor de partid. Ele trebuie 
să creeze în toate unitățile de in- 
vățămint un climat educativ de 
inaltă răspundere și exigență, să 
desfășoare o activitate susținută 
pentru promovarea noului și înfăp
tuirea neabătută â înaltelor meniri 
educative și formative a tinere
tului ce revin școlii. în invățămin- 
tul superior, după cum s-a subli
niat Ia recenta conferință, rolul e- 
sențial al organizațiilor de partid 
este cel de a asigura buna desfășu
rare și un conținut corespunzător 
întregii activități de invățămînt — 
atit in ce privește cunoștințele de 
specialitate, cit șl cele politice.

Sub conducerea directă a organi
zației de partid, organizația revo
luționară a tineretului are la rindul 
ei menirea să stimuleze pasiunea 
și răspunderea pentru îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor principale 
ale tineretului studios : învățătura, 
spiritul de disciplină, munca har
nică. gospodărească in clasă, in la
borator, atelier sau fabrică. Forțele 
tuturora — profesori, elevi și stu- 
denți — trebuie să se inmănunche- 
ze in efortul unic îndreptat con
secvent spre același obiectiv : a fa
ce ca noul an școlar să fie un an 
de studiu caracterizat prin seriozi
tate șl temeinicie, exigență și res
ponsabilitate. Proiectul de Program 
al partidului arată acum limpede 
perspectivele de viitor, modul cum 
se va înfățișa România următoare
lor decenii — iar pentru materia
lizarea acestor perspective fiecare 
trebuie să se pregătească în mod 
corespunzător, cu un Înalt simț al 
datoriei civice.

I>a Început de an școlar, in acest 
moment important din viața profe
sorilor, studenților și elevilor, în
tregul popor le urează mult spor la 
muncă, succes deplin in realizarea 
îndatoririlor de onoare încredințate 
de partid, de societate.
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Miine soseste in tara noastră 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
Ratwate Dias Bandaranaike

Luni sosește la 
București primul mi
nistru al Republicii 
Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Ratwate 
Dias Bandaranaike. 
care, la invitația pri
mului ministru al gu
vernului Republicii 
Socialiste România, 
Manea Mănescu. va 
f ce o vizită oficială 
în țara noastră.

Sirimavo Bandara
naike s-a născut la 1*7 
aprilie 1916. in orașul 
Balangoda, Intr-o fa
milie de cunoscut i
fruntași politici. Ur
mează cursurile școli
lor din Ratnapura și 
Colombo, continuin- 
du-și studiile la Insti
tutul ..Saint Bridget* 
dm Sri Lanka. în 
l.-'4O se căsătorește cu 
Solomon Bandaranai
ke, fondator al Parti
dului Libertății (Srî 
Lanka Freedom Party) 

premier in perioada 
1956—1959. alături de 
care participă activ la 
vjața politică, afir- 
mindu-se ca un mili
tant pentru propăși
rea țării. în 1960. după ce soțul 
său a fost asasinat, i se încredințează 
conducerea Partidului Libertății. In 
iulie 1960, partidul său obținind victo
ria in alegerile parlamentare, doamna 
Sirimavo Bandaranaike devine pri
ma femei» prim-ministru din lume, 
revenindu-i in guvernul nou formal, 
de asemenea, portofoliile externelor 
și apărării. In 1964 ocupă și funcția 
de ministru al informațiilor. Condu
ci nd guvernul pină in martie 1965, 
Sirimavo Bandaranaike a promovat 
o politică de neutralitate activă, de 
consolidare a independenței, luptind 
pentru traducerea in viață a unor 
importante reforme sociale și eco
nomice. După 1965. conduce opoziția 
parlamentară constituită din Fron
tul Vriit ai forțelor de stingă, din 
carț fac parte Partidul Libertății, 
Partidul Lanka Sama Samaja și 
Partidul Comunist.

Alegerile parlamentare din 27 mai 
1970 sint marcate de o victorie ca
tegorică a Frontului Unit. Noul gu
vern. prezidat de d-na Sirimavo 
Bandaranaike, a trecut la transpu
nerea in viață a unui amplu pro
gram de transformări economice și 
soclal-cul’.urale progresiste. Printre 
acestea se înscriu extinderea și în
tărirea controlului de stat in econo
mie. crearea de cooperative agricole, 
dezvoltarea învățămîntului, ridicarea 
standardului de viață al populației.

Consecință directă a victoriei ob
ținute in alegerile generale din 1970 
de Frontul Unit al forțelor de stingă, 
condus de Sirimavo Bandaranaike, 
la 22 mai 1972, Ceylonul, abolind 
statutul de dominion al coroanei 
britanice, s-a declarat republică, re- 
luindu-și denumirea tradițională de 
Sri "Lanka.

Odată cu proclamarea Republicii 
Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike 
devin» primul ministru al noii re
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Cele „șapte surori" 
sub acuzare

BRUXELLES

Contribuabilul belgian 
și presiunea inflației

țapte dintre cele mai mari com
panii petroliere americane — Te
xaco, Shell, Exxon, Golf, Gunaco, 
Amoco, Mobil — au fost puse sub 
acuzare de procurorul general al 
statului New York, Louis Lefko- 
witz. după constatarea că firmele 
respective au violat legea antitrust, 
au încercat să lichideze firmele 
concurente independente în scopul 
de a monopoliza industria petrolie
ră. Acuzații similare au fost aduse 
marilor companii petroliere și de 
un comitet special de investigații, 
reprezentând pe cei 5 000 de procu
rori din întreaga țară. ..Aceste 
companii nu numai că dovedesc 
tendințe evidente de monopolizare 
a producției și distribuției deriva
telor țițeiului — se arată in rapor
tul comitetului special de investi
gații al Asociației naționale a procu
rorilor americani — dar depun 
eforturi susținute pentru a acapa
ra controlul asupra tuturor surse
lor de energie, fapt care prezintă 
un grav pericol pentru sistemul 
economic național".

Ajungind. prin negocieri secrete, 
la împărțirea geografică a pieței 
interne, unele companii au și pă
răsit „teritoriile altora", in diver
se regiuni ale țării crelndu-se ast
fel o situație de monopol de facto. 
In același timp, trecind granițele 
industriei petroliere, „cele 7" au 
invadat alte ramuri ale economiei 
S.U.A.. fapt evidențiat și în rapor
tul comitetului de investigații, care, 
exprimindu-se figurativ, menționa: 
„Singurele surse de energie in care 
companiile petroliere nu și-au fă
cut încă simțită prezența sint hi- 
droenergia. energia calorică a focu
rilor de tabără și a chibriturilor de 
bucătărie**.

Aproape concomitent cu cele 
două acțiuni judiciare, Thomas 
Kauper, șeful diviziei antitrust din 
Departamentul justiției, a anunțat 
lansarea unui nou efort pe scară 
națională pentru descoperirea ma- 
jinațiunilor anticompetitive din ca-

_____________

publici, ocupînd, totodată, funcțiile 
de ministru de externe și al apărării. 
Este, de asemenea, ministrul planifi
cării și problemelor economice și 
ministru pentru realizarea planului.

Politica externă de nealiniere, 
aportul pozitiv la promovarea coo
perării internaționale și păcii in 
lume contribuie la întărirea inde-» 
pendenței și prestigiului Republicii 
Sri Lanka.

Vizita înaltului oaspete in țara 
noastră are Ioc in condițiile cind re
lațiile dintre România și Sri Lanka 
cunosc un curs continuu ascen
dent in diferite domenii de ac
tivitate. In spiritul politicii sale ex
terne consecvente, România socia
listă desfășoară o vastă activitate de 
întărire a relațiilor de prietenie și 
adincire continuă a solidarității și 
colaborării cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii. în acest cadru se 
înscriu și raporturile trainice de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Sri Lanka, bazate pe principiile 
respectului suveranității naționale, 
a egalității in drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
și respectului reciproc. O expresie 
a acestor raporturi prietenești o 
constituie Acordul bilateral de coo
perare economică și tehnică.

Opinia publică din țara noastră, 
nutrind convingerea că bunele re
lații dintre România și Sri Lanka 
se vor extinde și întări, urmind o 
evoluție mereu ascendentă, urează 
primului ministru Sirimavo Rat
wate Dias Bandaranaike bun venit 
în Republica Socialistă România, 
apreciind că vizita sa va aduce 
o nouă contribuție pozitivă la 
dezvoltarea pe toate planurile a ra
porturilor dintre cele două țări, in 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii in 
lume.

drul industriilor dominate de un 
număr redus de corporații. Tho
mas Kauper, scrie „New York 
Times", este convins că aplicarea 
viguroasă a legii antitrust este 
esențială în bătălia contra inflației. 
Potrivit unor studii întocmite de 
dejiartamentul său. fixarea arbi
trară a prețurilor la niveluri ma
xime. prin înțelegeri secrete, intre 
marile companii din aceleași bran
șe economice, și nu prin efectele 
cererii și ofertei pieței, ca și prin 
alle acțiuni ilicite menite să eli
mine competitivitatea dintre ele 
frustrează consumatorii americani 
de circa 80 de miliarde dolari 
anual, alimentind astfel presiunile 
inflaționiste asupra întregii eco
nomii.

Pe de altă parte, profiturile rea
lizate de companii sint fabuloase, 
în 1973 ele au raportat oficial pro
fituri cu 73.6 la sută mai mari de
cit in anul precedent, iar in pri
mul semestru al anului curent, cu 
aproape 90 la sută mai mari decit 
in perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, ceea ce reprezintă creș- 
teri-record ne întreaga economie 
americană. „Văzute din Washing
ton, companiile petroliere se îm
bogățesc atit de rapid, incit am
ploarea profiturilor lor este de-a 
dreptul jenantă pentru prietenii lor 
politici de aici. Profiturile lor cresc 
intr-un ritm care ridică urgent 
chestiunea restabilirii competitivită
ții in această industrie" — scrie 
ziarul „Washington Post" intr-un 
editorial. Acesta este unul din 
multiplele motive pentru care un 
grup de senatori au supus dezba
terilor forului legislativ un proiect 
de lese vizind limitarea posibilită
ților de evaziune fiscală ale cor
porațiilor petroliere miliardare, pro
iect care, in cazul in care ar fi 
adoptat, ar aduce bugetului țării 
circa 9 miliarde dolari anual, sub 
formă de impozit, și. totodată, ar 
contribui la temperarea inflației.

C. ALEXAN’DROAIE

Habib Bourguiba ales 
ireședinte al Tunisiei și al 
’artidului Socialist Desturian 

pe termen nelimitat
TUNIS 14 (Agerprcs). — în loca

lii alea. Monas tir au continuat sim- 
bălă lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Socialist Dos- 
turian din Tunisia. Congresul a ales 
In unanimitate De Habib Bourguiba 
in funcțiile de președinte pe viață 
al Tunisiei și de președinte pe viață 
al Partidului Socialist Desturian.

Potrivit surselor din apropierea 
congresului, desemnarea oficială a 
lui Habib Bourguiba in funcția de 
$ef al statului pe viață va avea loc 
după amendarea Constituției țării 
de către parlament.

Inițiativă a țărilor 
nealiniate

In sprijinul soluționării 
politice a crizei din Cipru

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare la Națiunile 
Unite al țărilor nealiniate a creat un 
grup format din reprezentanții a 
cinci națiuni — Algeria, Guyana, 
India, Mali și Iugoslavia — însărci
nat să contribuie la soluționarea pe 
cale politică a crizei din Cipru. Bi
roul de coordonare a cerut reprezen
tanților celor cinci țări să urmăreas
că cu atenție evoluția situației din 
insulă, concluziile lor urmind a fi 
utilizate pentru inițierea dc contacte 
și oferirea bunelor oficii — dacă ne
cesitățile o vor cere. Cu același pri
lej a fost lansat un apel care chea
mă țările nealiniate sâ acorde spri
jinul lor eforturilor de soluționare a 
problemei cipriote, ajutînd părțile 
interesate in orice formă acceptabilă 
pentru acestea.

MOZAMBIC

Pe calea aplicării acordurilor
de la

LISABONA 14 (Agerpres). — Si
tuația din capitala Mozambicului — 
Lourențo Marques — este calmă, 
precizează un comunicat al Ministe
rului portughez al coordonării inter- 
teritoriale, publicat vineri seara la 
Lisabona. Potrivit comunicatului, la 
Lourcngo Marques continuă să so
sească trupe portugheze și ale 
FRELIMO, care acționează in comun 
pentru menținerea ordinii.

După ce a apreciat realismul con
ducătorilor FRELIMO. cu prilejul re
centelor tulburări, înaltul comisar 
portughez in Mozambic, contraamira
lul Victor Crespo, a declarat că va lua 
măsuri pentru lichidarea tuturor ac
țiunilor îndreptate spre ațițarea ra
sială. In legătură cu sprijinul pe care 
mișcarea minorității reacționare l-a 
găsit iii unele sectoare, vorbitorul a 
spus că acesta s-a datorat unei 
proaste informări. Șefii rebeliunii, 
pe care i-a calificat drept criminali, 
vor fi urmăriți și arestați, a precizat 
Victor Crespo.

Ultimele date oficiale publicate re
levă că numărul morților și al răni- 
ților, ca urmare a recentelor tulbu
rări de la Lourențo Marques, este 
de 87 și, respectiv, de 300, dintre 
care 100 in stare gravă.

Referindu-se la recentele tulburări 
din Mozambic, ministrul portughez 
al coordonării interteritoriale, Anto
nio de Almeida Santos, a declarat : 
„Consider că toată lumea este acum

„în ritmul in care galopează a- 
cum inflația, aceasta riscă să a- 
lingă, la finele anului, 16 la sută. 
In fata unei atari perspective, gu
vernul trebuie să fie conștient că 
lupta contra inflației devine punc
tul esențial al programului său". 
Considerațiile de mai sus au putut 
fi citite intr-un articol apărut in 
influentul ziar bruxellez „Le Soir", 
sub semnătura senatorului liberal 
Norbert Hougardy. Aprecieri de 
asemenea natură nu sint insă nici 
pe departe singulare. Ele pot fi 
in tibiile — uneori formulate pe un 
ton mult mai acid — in mod cu
rent in presa belgiană. Situația in
flaționistă. care, pe zi ce trece, ia 
proporții tot mai alarmante, con
stituie un motiv de serioase îngri
jorări atit pentru cercurile oficiale, 
cit și pentru opinia publică. Creș
terea continuă și vertiginoasă a 
prețurilor erodează, fără oprire, 
puterea de cumpărare a maselor. 
Practic, se asistă — pină acum ne
putincios — la un fenomen care nu 
poate fi denumit altcumva decit 
pauperizarea la scară de masă, să
răcirea văzind cu ochii a muncito
rului. a funcționarului, a țăranului 
care-și muncește singur pămintul, 
a micului meseriaș ori comerciant.

O scumpire a costului vieții in 
medie cu 16 la sută pină la finele 
anului inseamnâ. nici mai mult 
nici mai puțin, că veniturile cetă
țeanului vor fi ajustate la severa 
proporție de aproape o cincime. 
Unele măsuri, in special cele pri
vind impozitele, adoptate de gu
vern. tind să releve mai degrabă 
efecte negative decit să ușureze 
situația.

Analizind în toate aspectele ei 
problema, un alt mare cotidian din 
capitala belgiană, „La Libre Bel
gique". constată : „Economia țării 
este în mod dur zdruncinată de 
inflație. Revendicările sociale sint 
pe cale să se contureze și este de

MAROC

CONGRESUL PARTIDULUI ISTIQLAL
Mesaj adresat de Consiliul Național al F.U.S.

RABAT 14 (Agerpres). — La Ca
sablanca se desfășoară lucrările ce
lui dc-al IX-lea Congres al Parti
dului Isliqlal din Maroc, la care par
ticipă 4 500 delegați reprezontind 
905 secții ale partidului, precum și 
numeroase delegații străine. La Con
gres participă și o delegație a Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socia
listă România. condusă de Eugen 
Jebeleanu. vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S.

La ședința dc deschidere au fost 
prezenți Ahmed Bensouda. directo
rul cabinetului regal, miniștri și alte 
personalități oficiale marocane, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

Deschizind lucrările. Boubkcr Ka- 
diri. membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Isliqlal, care a fost 
desemnat președinte al congresului, 
a reafirmat fidelitatea partidului 
fată de idealurile trasate de regre
tatul Allal El Fassi, fost președinte 
al partidului, atașamentul său la va-

Convorbiri 
româno-elene

ATENA 14 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei intreorinse in Grecia, 
vicepreședintele Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste. Ion Dodu Bă
lan. a fost primit de ministrul elen 
al culturii si științelor. Constantin 
Tsatsos. In timpul discuțiilor, minis
trul grec și-a exprimat satisfacția in 
legătură cu evoluția ascendentă a re
lațiilor culturale traditionale româno- 
elene. precum și dorința de a le dez
volta și mai mult in viitor. Constan
tin Tsatsos a dat o caldă apreciere 
poziției României, inițiativelor între
prinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu în vederea soluționării 
politice juste a problemei Ciprului.

Lusaka
convinsă că violența nu este o meto
dă bună și că acordul de la Lusaka
— adică cooperarea cu Frontul de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO)
— este soluția care apără cel mai 
bine interesele și speranțele popu
lației din Mozambic, fără deosebire 
de culoarea pielii**.

La chemarea Partidului Comunist 
Portughez, aproximativ 10 000 de per
soane au manifestat vineri seara la 
Lisabona in semn de aprobare a 
acordurilor de la Lusaka privind in
dependența Mozambicului și. totoda
tă. in semn de protest față de acțiu
nile reacțiunii.

B Q B B B BBBBBBBBBIS E3 ES Q B 
agențiile de presa transmit:

La Phenian a fost dat publi_ 
cității comunicatul comun privind 
convorbirile dintre delegația Parti
dului Muncii din Coreea, condusă de 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al partidului, președintele R.P.D. Co
reene, și delegația Partidului Socia- 

așteptat o „toamnă fierbinte". Po
vara inflației, conjugată cu înăs
prirea fiscalității. apasă asupra 
tuturor contribuabililor".

Opoziția parlamentară, Îndeosebi 
deputății comuniști și socialiști, 
cer cu insistentă guvernului să a- 
dopte măsuri eficiente de natură 
să pună ordine in economia țării. 
La mijlocul verii, guvernul, consti
tuit după ultimele alegeri parla
mentare, a elaborat — conștient 
fiind de gravitatea situației — un 
plan antiinflaționist. Se pare 
insă că date fiind condițiile difi
cile in care iși desfășoară activita
tea actuala coaliție dintre social- 
creștini. liberali și partidul valon, 
traducerea in fapt a acestui plan 
ridică unele semne de întrebare.

De curînd, după cum făcea cunos
cut intr-un interviu acordat ziaru
lui „La Lanterne", ministrul afa
cerilor economice, a fost pusă in 
aplicare cea de-a doua fază a a- 
cestui plan antiinflaționist. Ea 
preconizează îndeosebi măsuri ex
terioare mecanismelor economice : 
sporirea numărului controlorilor de 
prețuri, reprimarea aspră a infrac
țiunilor. extinderea regimului de 
prețuri maximale etc. Intrebin- 
du-se asupra eficacității acestor 
măsuri, ca și a altora in vigoare 
sau in curs de elaborare, interviul 
mai sus citat făcea constatarea : 
„de la un timp încoace, anumite 
sectoare de activitate economică" 
manifestă tendința de a contesta 
fundamentul juridic al deciziilor 
ministeriale in materie de prețuri. 
Unele decizii nu sint aplicate, al
tele sint deturnate".

în, fata unor revelații ca*acestea, 
este indoelnic că cetățeanul s-ar 
mai putea întreba asupra legitimi
tății pronosticului formulat de se
natorul Hougardy, citat la înce
putul acestor însemnări.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

lorlle tradiționale ale Marocului. în 
continuare a luat cuvintul M'Hamed 
Boucelta. secretar general al Comi
tetului Executiv al Partidului Isti
qlal. care a prezentat raportul doc
trinal al partidului.

în ședința de vineri seara. mai 
multe delegații străine au prezentat 
congresului salutul partidelor șt or
ganizațiilor De care le reprezintă la 
lucrări.

Transmițlnd congresului un salut 
cordial din partea Consiliului Na
țional al F.U.S. și a președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și mesajul 
de prietenie adresat poporului ma
rocan, reprezentantul român a ară
tat că poporul nostru apreciază la 
justa valoare, pe baza propriei sale 
experiențe istorice, programul Par
tidului Istiqlal. care reflectă intere
sele majore ale poporului marocan 
— construirea unei societăți drepte 
și prospere, lichidarea decalajului 
față de țările dezvoltate si realiza
rea bunăstării maselor prin dezvol
tarea economică, consolidarea inde
pendentei. lupta împotriva oricărei 
forme de amestec străin in treburile 
Interne. Reprezentantul F.U.S. a re
liefat apoi marile realizări ale po
porului român pe calea construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a subliniat valoarea de 
exemplu a relațiilor româno-maro- 
cane. ..România și Marocul, a spus 
reprezentantul român, deși țări a- 
vind sisteme sociale diferite, au dez
voltat relații politice. economice, 
culturale și de altă natură, bazate pe 
egalitatea in drepturi și avantajul re
ciproc. Aceste relații au fost inten
sificate in mod deosebit in urma in- 
tilnirilor. convorbirilor și acorduri
lor convenite între conducătorii po
poarelor noastre. președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa regele 
Hassan al II-lea, acorduri care au 
deschis căi noi pentru cooperarea 
avantajoasă între cele două țări". 
Subliniind bunele relații existente 
intre Frontul Unității Socialiste și 
Partidul Istiqlal, reprezentantul ro
mân a exprimat convingerea că a- 
cestea se vor dezvolta continuu in 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Cuvîntarea a fost urmărită cu viu 
interes.

Lucrările Congresului al IX-lea al 
Partidului Istiqlal continuă.

încheierea Conferinței O. P. E. C.
VIENA 14 (Agerpres). — Comuni

catul final dat publicității la înche
ierea Conferinței extraordinare a Or
ganizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) precizează că prețu
rile afișate ale petrolului brut vor 
rărnine la nivelul actual in cursul 
ultimului trimestru al anului. Țări
le producătoare au hotărit să obțină, 
in această perioadă, o majorare a 
veniturilor lor din exporturile de pe
trol cu 3,5 la sută, prin sporirea re- 
devențelor și a impozitelor plătite 
de companiile petroliere.

Ministrul iranian al petrolului.

list Japonez, condusă de Tomomi 
Narita. președintele Comitetului 
Executiv Central al partidului. A 
avut loc un schimb de păreri pri
vitor la situația din Asia, in ansam
blu, la problemele reunificării inde
pendente și pașnice a Coreei, fiind 
abordate și chestiuni referitoare la 
întărirea relațiilor dintre R.P.D. Co
reeană și Japonia.

In Guineea-Bissau con,‘- 
nuă procesul de retragere a trupe
lor portugheze, conform acordului 
semnat la Alger, cu guvernul Por
tugaliei. în prezent, in Guineea-Bis
sau se mai află doar 6 000 din cei 
45 000 de militari portughezi, citi e- 
rau înainte de semnarea acordului.

S-au încheiat la Wa>- 
shingîon convorbirile ofi- 
Ciulo dlntre președintele Statelor 
Unite. Gerald Ford, și primul mi
nistru al Israelului. Yitzhak Rabin. 
Principala problemă abordată a con
stituit-o situația din Orientul Apro
piat.

Convorbiri privind dez
voltarea cooperării româ
no—engleze In domeniul nu- 
clear, prilejuite de prezența sa in 
Anglia, a avut loan Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară, cu John Hill, pre
ședinte al Autorității britanice pen
tru energia atomică și al companiei 
„British Nuclear Fuel Ltd", precum 
și cu lordul Aldington, președintele 
Corporației nucleare naționale, vice
președinte al grupului „General E- 
lectric Co“.

Prima conferință parla
mentară arabo-vest-euro- 
pOCmâ s-a deschis> la Damasc, în 
prezența a circa 100 de reprezentanți 
din opt țări ale Pieței comune și din 
nouă state arabe. Principalele subiec
te ce vor fi dezbătute sint situația 
din Orientul Mijlociu și, în special, 
aspectele politice ale problemei pa- 
lestinene, precum și relațiile dintre 
Europa de vest și lumea arabă, pe 
plan economic, tehnico-științific și 
cultural.

Titulatură schimbată. c°- 
misia economică pentru Asia si O- 
rientul îndepărtat și-a schimbat ti
tulatura, devenind Comisia Economi
că si Socială pentru Asia și Pacific. 
Secretarul executiv al acestui orga
nism regional al O.N.U.. Johan Ma- 
ramis. a declarat că includerea cu- 
vintului ..social" semnifică adaptarea 
noii titulaturi la conceptul de abor
dare integrată a dezvoltării, care in
clude si progresul social.

Populația Indiei a aiun’ 11 
600 000 000 de persoane — s-a anun
țat la Delhi. R-ata medie anuală de 
creștere este de 13 000 000 de locui
tori.

ZIUA NAȚIONALA a republicii costa rica

Excelenței Sale
Domnului DANIEL ODUBER QUIROS

Președintele Republicii Costa Rica

Aniversarea proclamării Independenței Republicii Costa Rica îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, Excelență, In numele poporului 
român, al guvernului și al meu personal, calde felicitări și cele mai sin
cere urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru po
porul costarican prieten.

Îmi exprim convingerea că vom ști să Interpretăm voința popoare
lor noastre, făcînd totul pentru ca ele să poată colabora cit. mai strins, 
să trăiască în pace și înțelegere. Vizitele reciproce la nivel înalt, Trata
tul de prietenie și cooperare, document de importanță istorică in cronica 
relațiilor dintre cele două țări, celelalte documente semnate au deschis 
largi perspective pentru ca guvernele noastre să poată răspunde dezide
ratului celor două popoare, legate prin tradiționale raporturi de priete
nie și de cultură.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul costarican 
sărbătorește azi împli
nirea a 153 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței de stat, eve
niment care a pus ca
păt dominației colonia
le spaniole.

In Republica Costa 
Rica, una din țările 
cele mai mici din 
America Latină, s-au 
pus in ultimii ani in 
aplicare programe gu
vernamentale destinate 
să valorifice însemna
tele resurse naturale 
în folosul național, in 
primul rind prin dez
voltarea industriei, ca
re cunoaște un ritm 
de creștere de două 
ori mai mare decit cel 
înregistrat în agricul
tură. Preocupările in 
vederea accelerării 
dezvoltării economice 
sint îmbinate cu pro
iecte de extindere a 
construcțiilor de lo
cuințe, de îmbunătăți
re a asistenței sociale. 
Succese deosebite s-au 
înregistrat in sectorul 
învățămîntului, reu- 
șindu-se ca neștiința 
de carte să fie aproape 
total lichidată.

Costa Rica promo

vează o politică ex
ternă de colaborare cu 
toate țările, indiferent 
de orinduirea lor so- 
cial-politică. între 
România și Costa Rica 
s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de 
prietenie șl colaborare, 
bazate pe principiile 
respectării suveranită
ții și independenței 
naționale, neamestecu
lui in treburile inter
ne, egalității și avan
tajului reciproc. Un 
moment de cea mai 
mare însemnătate în 
deschiderea largă și 
situarea pe un plan 
calitativ superior a 
acestor relații, pen
tru adincirea și am
plificarea legăturilor 
reciproce l-a constituit 
vizita oficială efectua
tă anul trecut în Costa 
Rica de președintele 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Opinia publică din 
țara noastră păstrează 
vie amintirea primirii 
pline de căldură și 
înaltă considerație re
zervată înalților oas
peți români, atmosfera 
de înțelegere și stimă

în care s-au purtat 
convorbirile.

Semnarea, cu acel 
prilej, a Tratatului de 
prietenie și cooperare 
dintre România și 
Costa Rica, statuînd 
principiile pe care cele 
două țări le pun la 
baza relațiilor lor re
ciproce, cit și la baza 
relațiilor cu celelalte 
țări, precum și 
încheierea unui șir de 
acorduri bilaterale au 
pus temelii trainice 
pentru lărgirea și di
versificarea raporturi
lor româno-costarica- 
ne.

O nouă filă în cro
nica raporturilor prie
tenești dintre țările 
noastre a constituit-o 
vizita la București a 
președintelui costari
can Jose Figueres Fer
rer. Dialogul la nivel 
înalt desfășurat cu acel 
prilej a marcat o im
portantă contribuție la 
dezvoltarea in conti
nuare a legăturilor de 
prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, 
în folosul reciproc, al 
cauzei păcii șl Înțele
gerii internaționale.—

Jamshid Amouzegar. a precizat că 
țările producătoare care nu folosesc 
sistemul acordării de concesiuni u- 
nor companii străine vor putea ob
ține creșterea veniturilor lor in pro
porția amintită ..prin mijloacele pe 
care le consideră adecvate1*. Minis
trul iranian a arătat, totodată, că 
sporirea de 3,5 la sută a veniturilor 
țărilor producătoare se va face in 
detrimentul profiturilor excesive ale 
companiilor, fără ca aceasta să se 
repercuteze asupra țărilor consuma
toare.
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Șefii de guvern dln cele 
nouă țări membre ale Pieței comune, 
precum și președintele Comisiei 
C.E.E., Franțois Xavier Ortoli, s-au 
intilnit simbătâ seara in cadrul unui 
..dineu de lucru" in salonul ambasa
dorilor din Palatul Elysde, la invita
ția președintelui Franței, Valery 
Giscard d’Estaing.

„ZIUA ROMÂNIEI" 
LA TÎRGUL DE LA ALGER

La Tirgul internațional de la 
Alger a fost marcată simbătă 
„Ziua României". Membri ai gu
vernului algerian, ai conducerii 
tirgului, reprezentanți ai socie
tăților naționale care întrețin 
relații economice cu uzine și 
întreprinderi de comerț, exterior 
din țara noastră, directori ai 
altor pavilioane, șefi de misiuni 
diplomatice din capitala Alge
riei, oameni de afaceri au exa
minat cu interes exponatele 
țării noastre. In total, in peri
oada care s-a scurs de la inau
gurarea tirgului, pavilionul 
României a fost vizitat de un 
numeros public.

Pakistanul și India au a- 
juns la un acord asupra restabilirii 
legăturilor poștale și telegrafice și 
a călătoriilor intre cele două țări — 
au anunțat după trei zile de convor
biri la Islamabad miniștrii secretari 
de stat pentru afaceri externe, Agha 
Shahi, și, respectiv, Kewal Singh.

Președintele Bundes- 
btmkului Karl Klasen> a anun
țat crearea unei noi instituții fede
rale destinate sprijinirii băncilor 
vest-germane confruntate cu dificul
tăți financiare. Capitalul de bază al 
noii bănci urmează a totaliza 250 mi
lioane mărci (100 milioane dolari). 
Așa cum se știe, recent au dat fa
liment importanta bancă „Herstatt", 
precum și alte trei bănci particu
lare.

Congresul constitutiv al 
Uniunii ziariștilor africani 
se va deschide la 18 noiembrie. în 
capitala Zairului. Vor participa pes
te 300 de ziariști din diferite țări ale 
continentului, precum și reprezen
tanți ai Organizației Unității Afri
cane.

Vameșii de la aeroportul 
parizian Orly au descoperit in 
bagajele a doi pasageri care călă
toreau cu pașaport malayezian 5 ki
lograme de heroină, în amestec cu 
morfină, codelnă și cofeină. Valoa
rea drogurilor este apreciată la 
30 000 dolari. Este cea de-a șasea 
captură importantă de droguri efec
tuată la Orly in acest an.

Dl PRETUTINDENI
• RECONSTITUIRE. Un 

grup de arheologi amatori din 
Frankfurt pe Main (R.F.G.) a 
descoperit in fundul unei vechi 
fintini romane scheletul unui 
tinăr de vreo 22 de ani. După 
17 secole, cercetările efectuate 
asupra acestor resturi umane 
au dezvăluit o frintură de isto
rie, respectiv soarta tristă a 
unui sclav roman. Tinărul. ale 
cărui oase diforme din cauza 
muncilor grele trădează condi
ția sa de sclav, era măcinat de 
diferite boli. Pe suprafața cra
niului. specialiști ai Universită
ții din Frankfurt pe Main au 
constatat urmele unei răni ci
catrizate. Moartea timpurie nu 
i s-a tras insă de pe urma a- 
cestei traume, ci de pe urma 
unei lovituri de sabie, după 
care sclavul a fost dezbrăcat și 
azvirlit in fîntină. Din acel mo
ment — se presupune — putui 
respectiv și-a schimbat desti
nația. devenind locul de dever
sare a resturilor menajere pro
venite din conacul ..Villa rus
tica" de care aparținea.

• LASERUL RETUȘOR. 
Din cauza diferiților paraziti. 
fotografiile întațișind cerul în
stelat prezintă adesea defecte a 
căror înlăturare cu metode o- 
bișnuite necesită foarte mult 
timp. Astrofizicienii ucraineni 
au descoperit că raza laser poa
te fi utilizată cu succes ca re- 
tușoare a imaginilor. Ei au 
creat, in cadrul Universității 
din Harkov, o instalație origi
nală care conferă claritate spo
rită imaginilor. îmbunătățind 
calitatea fotografiilor unor aștri 
îndepărtați. Trecind printr-o 
lentilă sferică, raza laser se re
flectă din imaginea fotografia
tă. formind o imagine spectrală 
in care defectele, ușor observa
bile, pot fi apoi înlăturate.

• RECORD AVIATIC.
Avionul american Lockheed 
„S.R.-71“, supranumit „Pasă
rea neagră", a reușit să stabi
lească un nou record mondial 
de viteză pe ruta Londra — 
Los Angeles, parcurgind dis- 
stanța de 9 085 km dintre cele 
două orașe in trei ore și 47 de 
minute. Aparatul a decolat vi
neri la amiază de la baza ae
riană Mildenhall (Comitatul 
Suffolk). Așa cum s-a anunțat, 
același avion a doborit, la 
1 septembrie, recordul de vi
teză pe distanța de 5 618 km 
dintre New York și capitala 
britanică, parcursă intr-o oră 
și 55 de minute.

• MANICHIURA ELE
FANTULUI. Sandri este o 
vedetă-elefant a circului elve
țian Knie. In mod regulat i se 
face o operație de îngrijire a 
labelor (numiți-o cum vreți : 
manichiură sau pedichiură). 
„Este o condiție necesară pen
tru menținerea sănătății anima
lului — explică proprietarul 
circului. Elefantul nu poate fi 
potcovit ca un cal pentru că are 
sub tălpi, ca și omul, piele, nu 
copită. Dar această piele crește 
continuu și dacă un elefant în 
libertate o uzează și o înlătură 
mergind. cel în captivitate ar 
fi mereu deranjat de pielițele 
excedentare și de bătături". Se 
impune de aceea — scrie „Tri
bune de Geneve** — ca periodic 
să i se facă toaleta necesară. 
Sandri are acum „unghiile" cu
rate, după o operație care a 
durat patru ore.
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