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R
EPUBLICA — vatra noastră 
de aspirații și împliniri so
cialiste — aniversează 27 de 
ani de existență. Vîrstă fru
moasă in care a rodit fără prece

dent in istorie „ocirmuirea dinlăun
tru", cum afirmau odinioară repu
blicanii acestui neam.

Douăzeci și șapte de ani. Tot 
atitea trepte de zidire neîntreruptă 
a Republicii. Ultima treaptă ? Mar
cată de o bornă intrată in istorie : 
Congresul al XI-lea al partidului. 
Moment de ample șl emoționante 
sinteze. Al prospectivei lucide, ști
ințifice și temerare privind mersul 
înainte al Republicii, viața de azi 
și de miine a cetățenilor ei. Mo
ment înalt al chemării vibrante, de 
neobosită lucrare pentru Țară, in 
care cetățeanul este „domn sie 
însuși". Ultima treaptă ? Aureolată 
de jubileul celor trei decenii cite 
au trecut de la Eliberare. Decenii 
de existență nouă pe străvechiul 
pămînt românesc. Decenii care, in 
compasul de împliniri al istoriei, 
înseamnă mai mult decît atitea și 
atitea veacuri de pas pe loc și îm
pilare, de luptă și speranță. Ultima 
treaptă ? Aflată sub emoția acelei 
clipe unice, în care cetățenii na
țiunii române, unanimi în voință și 
gînd, au dat celui dintîi cetățean 
dintre ei învestitura de primul pre
ședinte 
România.

Privim Republica de la înălțimea 
celor 27 de trepte urcate și spu
nem : trăim anii cînd poporul este 
cu adevărat deținătorul puterii. Na
ția este „singura proprietară" a bo
gățiilor țârii, cetățeanul ei — uni
cul stăpîn al destinului patriei. Sub 
conducerea partidului comuniștilor 
s-a constituit prin luptă acel stat 
otît de mult visat de Bălcescu vi
zionarul, în care „oamenii îngrijesc 
singuri de soarta lor".

Privim Republica din vîrful aces
tui an intrat definitiv pe poarta 
mare a istoriei. Și vedem câ ma
iestatea sa poporul edifică neabă
tut, prin muncă eroică, dăruită, o 
operă al cărei semn distinctiv este 
durata: socialismul și comunismul 
pe pămîntul României. Ceea ce în
seamnă noi dimensiuni ale civili
zației, noi podoabe așezate pe 
fruntea maicii noastre de cîntec 
etern: Republica. Vedem cu mîn- 
drie afirmindu-se, io toți cetățenii 
și de către toți cetățenii, sentimen-

al Republicii Socialiste

milioanelor de cetățeni — adevărat 
blazon sub care sint exercitate 
drepturile republicane de a hotărî 
și de a face. Democrația reprezin-

tul demnității naționale șl sociale, 
afirmindu-se patria, prin politica 

?ei înțeleaptă și clarvăzătoare, în 
rîndul națiunilor care aspiră la pro-

greș social și la pace, la 
rea noii ordini politice și 
ce internaționale. Vedem 
la lucru, în . toate 
noastre sociale, conștiința civică a

tâ la 
țiunil 
fapta 
losul

S-a încetățenit obiceiul, în răs-

Desen de Traian VASAI 
noi nu doar un cadru al ac- 
maselor, ci acțiunea însăși, 

cu putință de măsurat in fo- 
patriei, al poporului ei.

instaura- 
economi- 
Instituită, 

mecanismele

timpul acestor 27 de ani, ca atît in 
forul public, cit și în forul 
nostru, al fiecăruia, supremație 
sâ aibă cuvintul-faptă. Acesta 
este exercițiul de fiecare zi 
al virtuților cetățenești, al înves
titurii publice pe toate treptele 
răspunderii. Deciziile adoptate în 
cadrul instituțiilor democrației 
noastre socialiste se cer, obligato
riu, parafate de efortul fără răgaz 
pentru îndeplinirea lor. Este felul 
în care înțeleg toți fiii țârii sâ se 
identifice cu politica partidului și 
statului nostru: de a se ridica la 
altitudinea răspunderii cerute de 
lucrul public. Este dorința și hotă- 
rîrea unanimă de a uni cît mai 
strins energiile tuturor într-un sin
gur fluviu de energie care sâ de
termine mai binele țârii și al fie
căruia în parte — statornică stea 
polară a întregii politici a Partidu
lui Comunist Român.

Sîntem cetățenii marilor răspun- 8 
deri, iată o definiție posibilă pen
tru omul anului XXVII al Republi
cii. Programul partidului deschide o 
minunată fereastră către ziua de 
miine a patriei. Niciodată pină a- 
cum nu am măsurat atit de de
parte in timpul ce vine, cu rigla de 
calcul, dar și cu inima, și cu gin- 
dul. Niciodată ca acum, partidul, 
poporul, n-au trasat atît de riguros 
și îndrăzneț gYanițele’dcestui miine 
al țârii și al fiecărui cetățean al ei. 
Ca patrioți, ca buni cetățeni ai pa
triei, ce alt crez, ce altă menire 
mai înaltă putem avea 'lecit înfăp
tuirea acestui viitor de aur — so
cialismul și comunismul pe pămin- 
tul României ? Ce alt vîrf de aspi
rație și mîndrie poate sta în fața 
noastră și a generațiilor viitoare ?

Spunem deseori: în tot ce pro
iectăm și facem ne știm una cu 
țara. Fiecare, indiferent de locul pe 
care-l ocupă în Republică, e che
mat să simtă pe umerii săi răs
punderea de cetățean, dar și de 
conducător. Sîntem țara unde fie
care e stăpîn pe destinul său și al 
țării. Aceste înalte virtuți ale de
mocrației socialiste s-au format și 
se formează în acțiune. Aniversa
rea Republicii o cinstim în acțiune, 
în plin efort de aducere la înde
plinire a hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. Cu 
sporită și patriotică năzuință de a 
vedea înflorind pururi patria noas
tră, Republica Socialistă România I 

__________ J

Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit pe ministrul sănătății al Republicii Africa Centrală
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătâ dimineață, pe Au
gustin Dalo-Befio. ministrul sănătății 
al Republicii Africa Centrală, care 
face o vizită in tara noastră.

Adresind călduroase mulțumiri 
șefului statului român pentru cinstea 
de a-1 fi primit, oaspetele a arătat 
că ii revine onoarea de a inmina pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj de profundă cordialitate șl prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Africa Centrală. Jean Bedel 
Bokassa. de a transmite urări de 
progres și noi succese poporului ro
mân. Șeful statului centrafrican iși 
exprimă. în mesaj, dorința ca rela
țiile de colaborare dintre țările si 
popoarele noastre să cunoască o tot 
mai mare dezvoltare.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că împărtășește 
pe deplin dorința președintelui Jean 
Bedel Bokassa privind extinderea și 
diversificarea raporturilor bilaterale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat. la rîndul său. un cald salut prie
tenesc președintelui Republicii Afri
ca Centrală, iar poporului acestei țări 
multă fericire și bunăstare.

în timpul convorbirii, a avut loc 
un schimb de vederi in probleme re
feritoare la evoluția actuală și in 
perspectivă a relațiilor româno-cen- 
trafricane. A fost relevată, cu satis
facție. amplificarea și aprofundarea 
raporturilor dintre România și Re
publica Africa Centrală, pe baza în
țelegerilor convenite între cei doi 
șefi de stat, cu' prilejul intilnirilor

și convorbirilor fructuoase de la 
București și Bangui. De ambele părți, 
a fost reafirmată hotărirea de a în
făptui în bune condiții acordurile și 
celelalte documente existente între 
România și Republica Africa Cen
trală. in vederea intensificării și a- 
dincirii colaborării reciprope. pe mul
tiple planuri. în folosul șsi spre bi
nele celor două țări și popoare, in 
interesul cauzei cooperării. înțelege
rii si păcii în lume.

în acest context, s-a apreciat că 
vizita ministrului centrafrican repre
zintă o contribuție la promovarea 
conlucrării în domeniul asistentei sa
nitare. la întărirea relațiilor priete
nești dintre țările noastre.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Legătura puternică șl via dintre partid și popor, profundele sentimente de dragoste și stimă față de condu
cerea sa încercată, fața de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, constituie o trăsă
tură definitorie a încrederii șl optimismului întregii noastre națiuni, exprimate in munca fără preget pentru 

înflorirea României socialiste

Patriei Partidului
Tot mai incandescentă și mai clară 
Arde iubirea mea de tine, țară.
Pe lespedea unei fîntîni de vis 
Cugetul meu de mîna ta e scris.

Ca-ntr-o oglindă m-am uitat în gînd 
Și ți-am zărit izvoarele cîntînd, 
în aerul tău bun, în cerul plin, 
Lumina ta de diamant senin.

De mii de ani, pămînt de nesupus, 
Ne ești decît viața mai presus
Și auzim puternic cînd ne chemi 
Legea fierbinte din adînc de vremi

Care ne caută, de cînd ne știm, 
Cu sîngele lumina s-o plătim 
Să înflorim ființa ta curată
De moși și de strămoși încredințată
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MUNCIND MAI BINE,
TRĂIM MAI BINE!

in aerul tău bun, în cerul clar, 
Lumina ta, de nestemat solar. 
Văzduhul meu, iubirea mea fecioară, 
Vatră de neam și însorită țară.

Cînd toate drumurile se sfîrșeau, închise, 
cînd orice pod sub pași se prăbușea, 
cînd mă sorbeau adîncile abise 
și răi torenți urlau deasupra mea ; 
cînd, trist, amurgul se-ntindea pe zare, 
de nici o torță-n cale stăvilit, 
cînd teama mă-nchidea în țarcu-i tare, 
cînd zdrențăros umblam, și ostenit — 
el a venit cu-adînca lui iubire, 
speranțe și încredere mi-a dat 
și-n țel suprem ce n-are-asemuire 
de crîncene furtuni neclătinat ; 
el mîna mi-a întins-o ; torță vie 
cuvîntul lui întreg mă lumina — 
fără de care viața mea pustie 
strivită s-ar fi stins pe undeva ; 
el viitorul mi l-a arătat sub stele, 
dîndu-mi un țel înalt — al clasei mele.

MAJTENYI Erik

ÎN PAGINA A II-A Cezar BALTAG
In românește
de Dim. RACHICI și CSIRE Gabriella

0 întrecere cu milioane de participanți,
cu milioane de

• Ce fac astâzi cele 100 de colective care au îndeplinit 
cincinalul ?

• Cifre din competiția hărniciei: peste plan 100 000 
tone oțel — la Galați; 90 000 tone de laminate — la 
Hunedoara ; 800 milioane kWh — la Porțile de Fier; 
40 000 tone cărbuni — la Vulcan

7974 — care va rămlne înscris cu litere de aur în istoria țârii ca an al 
Congresului al XI-lea al ’partidului, al celei de a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei — marchează o etapă decisivă in bătălia cu timpul pentru tradu
cerea in fapt a angajamentului patriotic — CINCINALUL ÎNAINTE DE TER- 
MEN.Iată de ce, din zecile de apeluri telefonice primite ieri din toate jude
țele țării, din numeroasele știri transmise prin telexuri, ne vom opri la cele 
care redau expresiv această amplă și tenace întrecere, desfășurată pretutin
deni, in industrie, in agricultură, pe șantiere, in institute de cercetări și 
proiectări.

Mai Iutii o știre globală :

PESTE too DE COLECTIVE DE ÎNTREPRINDERI AU ANUNȚAT PINA 
IERI REALIZAREA SARCINILOR PE ÎNTREGUL CINCINAL; tN MAREA- 
MAJORITATE A JUDEȚELOR, PREVEDERILE PLANULUI PE PATRU ANI 
Al CINCINALULUI AU FOST REALIZATE CU 1—5 LUNI ÎN AVANS.

Este cel mal frumos și grăitor omagiu pe care oamenii muncit l-au adus, 
în acest an jubiliar, partidului, țării, exprimind hotărirea și puterea poporului 
de a-și apropia in ritm mai rapid viitorul minunat prefigurat In documentele 
Congresului al XI-lea al partidului.

După ce au întors 
ultima filă 

a cincinalului...

Ce fac, ce preocupări de
osebite au colectivele 
le căror calendare de 
că s-a întors de pe 
ultima filă 
nai ?

a acestui

în a- 
mun- 
acum 
cinci-

harnicii mineri 
VATRA DORNEI, 

zi a cincinalului a 
mai 1974. Deci cin- 
a fost scurtat cu un

— Pentru 
de la 
ultima 
fost 15 
cinalul
an, șapte luni și 15 zile — 
ne anunță corespondentul 
nostru, Gheorghe Parascau

— Cum a fost atinsă a- 
ceastă performanță ?

— Explicația succesului 
am primit-o de la directo
rul exploatării, ing. Mihai 
Niculiță : valorificarea su
perioară a producției de 
mangan, pe baza eforturi
lor proprii de inteligență, 
dezvoltarea atelierelor cen
trale, creșterea productivi

cîștigători
tății muncii în subteran. 
Apoi, adăugați cu majuscule 
HĂRNICIA, PASIUNEA, 
PRICEPEREA ortacilor de 
aici.

— în ce anume se con
cretizează aceste trăsături ?

— La mina Dealul Rusu
lui, brigăzile Iui Mircea Ne
grea și Arghir Simioneseu 
depășesc zilnic norma cu 
8—10 la sută ; la secția Ar
șița, bateriile de cuptoare- 
prăjitoare, conduse de co
muniștii Marin Păduraru și 
Vasile Ionică, înscriu o de
pășire de 20 la sută a pre
vederilor de plan la zi. Mi
nerii Domelor — aflăm de 
la tovarășul Roman Dziu- 
binschi, secretarul comite
tului de partid pe exploa
tare — vor realiza pînă la 
sfirșitul anului 1975 o pro
ducție suplimentară în va
loare de 150 milioane lei.

— La întreprinderea me
canică de material rulant 
din CLUJ-NAPOCA, trans
mite Al. Mureșan, cincina
lul a durat doar 3 ani, 10 
luni și 28 do zile, fiind În
deplinit in perioada desfă-

șurării Congresului al XI- 
lea al partidului. Inițial, 
angajamentul prevedea ca 
planul cincinal să fie Înde
plinit în 4 ani și jumătate. 
Cu ocazia aniversării a 40 
de ani de la luptele cefe
riștilor și petroliștilor, cînd 
această unitate a fost dis
tinsă cu „Ordinul Muncii" 
clasa I, colectivul și-a re
înnoit angajamentul. in 
fața secretarului general al 
partidului, hotărînd să în-x 
făptuiască cincinalul in pa
tru ani. Și s-a ținut de cu- 
v'int. „Secretele" acestui 
succes ? Zeci și zeci de mă
suri, care de care mai in
teresante : s-au realizat u- 
tilaje prin autodotare in 
valoare de 30 de milioane 
lei, noua secție de reparat 
locomotive Diesel hidrau
lice fiind dotată în între
gime cu utilaje prin auto
dotare ; In hala presă, pro- ’ 
ducția a crescut pe aceleași 
spații cu 40 milioane de
lei, iar în Hala piese de
schimb — cu 25 milioane lei. 
Și o ultimă cifră : pînă la 
sfirșitul cincinalului aici ss

va realiza o producție su
plimentară de peste 400 d« 
milioane lei.

— Fetele de Ia întreprin
derea de confecții „Secuia- 
na" din TG. SECUIESC au 
fost, de asemenea, grăbite, 
intervine corespondentul 
nostru din județul Covas- 
na, Tombri Gâza. Au reali
zat prevederile cincinalului 
de la 3 iunie a.c.

— Cum s-au grăbit ?
— La 30 martie 1971, în

treprinderea atingea para
metrii proiectați, cu 3 luni 
înainte de termen ; prin 
reorganizarea fluxurilor 
tehnologice și utilizarea ra
țională a tuturor suprafe
țelor existente s-au creat 
noi locuri de muncă, astfel 
incit, la sfirșitul anului 
1972, capacitatea de pro
ducție a fabricii a ajuns la 
o cotă de două ori mai 
mare decit cea planificată 
inițial ; iar prin profila-

Viorel SALAGEAN 
Dan CONSTANTIN

(Continuare in pag. a IV-a)
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...Muncim. Dezvoltăm într-un ritm din ce 
în ce mai accelerat industria, modernizăm 
agricultura, sporim considerabil potențialul 
economic al țării — și, ca un corolar, crește )
avuția națională, cresc veniturile noastre, se 
creează noi și noi posibilități de satisfacere 
la un nivel superior a cerințelor de consum 
ale fiecărei familii. Așadar, muncind mai 
bine, mai cu spor, trăim mai bine. Practic, 
prosperitatea noastră, a fiecăruia, este re
zultatul nemijlocit a tot ce înfăptuim. Direct 
sau indirect. Contribuind prin efortul nos
tru la dezvoltarea economiei naționale, pro- 
ducind mai mult, mai bine și mai ieftin, 
gospodărind cu chibzuință avuția obștească, 
sporim cu- toții mijloacele materiale și bă
nești alo societății, îmbogățim resursele des
tinate unui trai tot mai bun și mai îmbel
șugat.

Să facem o simplă socoteală : in 1950 re
tribuția medie nominală era de 366 lei 
lunar ; prin generalizarea majorării retribu
ției (acțiunea se va încheia in 1975) suma va 
ajunge la 1870 lei. Sporesc simțitor, de 
la an la an, și veniturile țărănimii. A- 
dăugați faptul că, pentru fiecare locuitor 
al țării, statul alocă in medic 2 430 lei pe 
an în scopul satisfacerii cerințelor social- 
culturale (de 11 ori mai mult decit în 
1950), adăugați numeroasele facilități bă
nești sau materiale acordate nouă, cetățe
nilor. și incă n-ar fi tabloul complet al grijii 
partidului și statului socialist pentru ridi
carea continuă a bunăstării poporului.

Astfel, pe lingă retribuția nominală pe 
care fiecare om al muncii o primește pentru 
activitatea depusă, statui cheltuiește în fo
losul acestuia sume importante, care cresc 
de la an la an : fonduri pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare la locul de mun
că al fiecăruia; pensii și ajutoare (in cazul 
pierderii temporare a capacității de mun
că, în cazul sarcinii și lehuziei); sume 
alocate pentru ocrotirea mamei și a copilu
lui ; burse pentru elevi și studenți ; dotări 
social-edllitare ; contribuții pentru acope
rirea- unei cote-părți din costul total și real 
al transportului in comun sau al activități
lor cultural-sportive (prețul biletelor noas
tre acoperind doar o parte din aceste chel
tuieli) ; sume destinate înfrumusețării loca
lităților etc.

Iată și alte cîteva mărturii a ce înseamnă 
TOTUL PENTRU OM în România socialistă;

• Astăzi toți copiii țării au asigurat 
învățămintul gratuit (de Ia școală pină 
la facultate) ; manualele școlare sint, 
de asemenea, gratuite.

o Astăzi toți cei încadrați în mun
că (și membrii lor de familie) au asi
gurată asistența medicală gratuită ; 
medicamentele, cazarea și hrana pe 
timpul internării sint, de asemenea, 
gratuite.

9 Statul acordă alocații și ajutoare 
pentru copii ; mamele cu mai muiți 
copii primesc ajutoare speciale.

o Pentru odihnă și tratament, oa
menii muncii primesc bilete gratuit 
sau cu preț redus.

An de an, zeci de mii de apartamente noi 
își primesc locatarii. Pentru copiii noștri se 
construiesc noi creșe și grădinițe, noi școli 
și laboratoare, cămine și cantine. Pentru noi 
toți apar mereu alte case de cultură, teatre 
și cinematografe. Se construiesc ooi maga
zine și unități de servire publică. Se con
struiesc noi policlinici și spitale. Se amena
jează străzi, drumuri și șosele... Toată țara 
se înnoiește : se ridică gradul de urbanizare 
al localităților, sporește confortul, ne apro
piem de nivelul de civilizație al țărilor 
avansate din punct de vedere economic.

...Investim, dezvoltăm, acumulăm. In folo
sul generațiilor de azi și al celor de mîine. 
Documentele Congresului al XI-lea al parti
dului — exprimind voința unanimă a între
gului popor — au stabilit clar că trebuie să 
menținem în continuare o cotă înaltă a fon
dului de dezvoltare, care asigură un ritm 
rapid de creștere economică Sporirea puter
nică a venitului național va duce la satisfa
cerea la un nivel superior a necesităților ra
ționale de trai, Ia crearea unor noi posibili
tăți de ridicare a nivelului de trai material și 
spiritual. Av.em, așadar, perspective insufleți- 
toare. Iar viitorul începe acum ! Să-1 aducem 
cit mai repede in prezent, muncind cu hăr
nicie, pricepere și răspundere — conștienți că 
pentru noi muncim, pentru urmașii noștri.

Preocuparea constantă a partidului nostru pentru ridicarea nivelului de 
trai și civilizație al poporului - țelul suprem al întregii sale politici - își găsește 
o nouă și elocventă expresie în prevederile planului pe 1975.

Suportul trainic al ridicării continue a bunăstării întregii națiuni și a fie
căruia dintre noi îl constituie dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei și creșterea 
eficienței, care determină sporirea susținută a venitului național.

PE BAZA CREȘTERII PREVĂZUTE A VENITULUI NAȚIONAL -

CU 14 LA SUTĂ FAȚĂ DE 1974 - FONDUL DE CONSUM VĂ

re primește mai mult decit încasează MARCA IN 1975 CEL MAI ÎNALT RITM DIN ANII CINCINALULUI

k/

cu sprijinul statului

Venituri
• VENITURILE TOTALE REALE ALE POPULAȚIEI PE UN LOCUITOR vor 

spori în 1975 cu peste 9 LA SUTĂ față de 1974, nivelul ce va fi atins situîndu-se 
PESTE PREVEDERILE CINCINALULUI.

® în 1975, fondul de retribuire va fi de 154,5 MILIARDE LEI.
® Prin generalizarea acțiunii de majorare a retribuției, începută în luna 

august a acestui an, retribuția medie nominală lunară va fi în anul 1975 de 1870 LEI.

PE ÎNTREAGA PERIOADĂ 1971-1975, RETRIBUȚIA REALĂ

VA SPORI CU 23 LA SUTĂ, FAȚĂ DE 20 LA SUTĂ CIT S-A 

PREVĂZUT INIȚIAL

® Veniturile reale ale țărănimii provenite din muncă în cooperativele 
agricole de producție și din gospodăriile personale, calculate pe o persoană ac
tivă și corespunzător producției agricole prevăzute, vor fi de 980 LEI pe lună.

Desfaceri de mărfuri
Corelat cu veniturile crescînde ale populației, cu creșterea producției bunu

rilor de consum, va spori volumul desfacerilor de mărfuri și al prestărilor de servicii.
IN ANUL VIITOR, VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI

CU AMĂNUNTUL VA FI DE 140,8 MILIARDE LEI - MAI MARE

DE 1,5 ORI DECIT IN 1970 Șl DE PESTE 2 ORI FAȚĂ DE 

1965-IAR VOLUMUL PRESTĂRILOR DE SERVICII - DE PESTE 

28 MILIARDE LEI

Cîteva sarcini deosebite subliniate de legea planului :
® INTEGRAL Șl RITMIC SĂ FIE LIVRATE PRODUSELE DESTINATE FONDU

LUI PIEȚEI mărfurile cu prețuri mici și articolele pentru copii, în sortimentele și ca
litatea cerute de consumatori, într-o structură diversificată, spre a se asigura în 
condiții bune cererile populației.

• FONDUL DE MARFĂ APROBAT PRIN PLAN - REPARTIZAT CORESPUN
ZĂTOR PE TERITORIU, asigurîndu-se buna gospodărire a acestuia și aprovizio
narea continuă a magazinelor.

® GAMA PRESTĂRILOR DE SERVICII - CONTINUU LĂRGITĂ, asigurîn- 
du-se îmbunătățirea calității acestora și repartizarea judicioasă a unităților pres
tatoare pe teritoriu.

Cheltuieli social-culturale
Pe lîngă veniturile directe obținute din retribuție, oamenii muncii benefi

ciază și vor beneficia și mai substanțial de fondurile sociale alocate de stat pen
tru organizarea unei bogate vieți social-culturale, dezvoltarea învățămîntului și 
culturii, ocrotirea sănătății, pentru ajutoare de stat pentru copii, pensii și asigurări 
sociale de stat, urmărindu-se satisfacerea într-o proporție crescîndă a cerințelor 
populației.

CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1975 PENTRU

FINANȚAREA ACȚIUNILOR SOCIAL-CULTURALE SE RIDICĂ

LA APROAPE 52 MILIARDE LEI, FIIND DE CIRCA 2,5 ORI 
MAI MARI FAȚĂ DE ANUL 1965

INVĂȚÂMÎNT. Baza materială pentru lărgirea și perfecționarea tuturor for
melor de învățămînt se va extinde. Volumul total al cheltuielilor bugetului de stat 
pentru învățămînt va ajunge la aproape 13 MILIARDE LEI.

® In continuare vor fi aplicate măsuri pentru integrarea învățămîntului cu 
producția și cercetarea.

Vor fi construite 3 030 săli de clasă și vor fi date în funcțiune pentru învă
țămintul superior spații noi cu o suprafață de 47 380 mp.

• Capacitatea grădinițelor de copii va fi sporită cu peste 25 000 locuri, iar 
a creșelor cu peste 28 000 locuri.

SĂNĂTATE. Aproape 10 MILIARDE LEI vor fi alocate de la buget pentru ocro
tirea sănătății.

Vor fi date în funcțiune circa 2 700 paturi de spital.
• Va începe construcția unor noi spitale la : Arad, Botoșani, Făgăraș, 

Brăila, Dej, Călărași, București, Drobeta Turnu-Severin, Scornicești, Slatina, Tîrgu- 
Mureș, Cluj-Napoca, lași.

Retribuția medie nominală a personalului 
din întreprinderi și instituții (lei/lunar) (lei/anual)

1950 . . . . . . 366
1960 . . . . . . 854
1970 . ......................... 1434
1975 . ......................... 1 870

DATELE PE 1974 SÎNT CELE PREVĂZUTE IN PLAN

Cheltuieli sociabculturale finanțate de Ia buget, 
în medie, pe un locuitor

1950 ............................ 210
1960 ............................ 720
1970 ............................  1 680
1975 ............................ 2 430

Grupaj realizat de Mihai IONESCU și Corneliu PRISACARU. Grafice : Paul MITRIU

Locuințe
In
©

credite și

Toate aceste prevederi demonstrează că oamenii muncii sînt beneficiarii 
propriilor lor înfăptuiri, că prosperitatea țării, bunăstarea crescîndă a poporului 
constituie scopul și esența întregii noastre dezvoltări economico-sociale._________

anul 1975 se vor construi :
85 150 apartamente din fondurile statului.
48 130 APARTAMENTE din fondurile populației, cu sprijinul statului în 
execuție.
în căminele muncitorești vor fi date în funcțiune 110 800 LOCURI.
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•ța rr ărturisesc că, în toate popa- 
|B /fi surite mele pe la marile con- 
IW H strucții, ori de cite ori mă 
IO. intilneam cu cei ce le înălțau

— cetățeni de rînd, făuritori 
de rînd ai noului chip al României 
socialiste — am simțit irezistibil 
tentația, de a-i întreba dacă au vi
ziunea amplorii lucrărilor lor la 
scara întregului, dacă realizează 
consecințele finale ale operei lor. 

Trebuie să recunosc că .voiam să 
descopăr la interlocutorii mei. zidi
tori de țară nouă, acea emoție a 
vastității, ca pe o subtilă, dar eloc
ventă mărturie a conștiinței omului 
angajat la înfăptuirea unei opere 
cere solicită din partea unui popor 
întreg toate eforturile morale și 
materiale de care dispune. Pe cei 
mai mulți îi descopeream nu nu
mai ca simpli executanți ai deta
liului, ci ca vizionari ai întregului, 
conștienți de finalitatea ansamblu
lui la care lucrau, chiar dacă mun
ca lor și produsul ei rămîneau în
globate în mod aproape neidentifi
cabil în opera colectivității.

Ne-am obișnuit să spunem că is
toria se scrie sub ochii noștri. A- 
devărul acesta are valoare de axio
mă, dar el nu este întreg. Istoria nu 
se scrie singură, ci o scriem noi. 
milioanele de cetățeni ai acestei 
țâri, o scrie un popor întreg con
știent de marea răspundere a ope
rei angajate, dînd astfel curs însăși 
istoriei spre un țel științific elabo
rat, care nu mai este un produs al 
hazardului, ci o expresie a necesi
tății vitale de a face din timpul și 
din faptele unei epoci o înlănțuire 
de evenimente prevăzute, determi
nate. realizate într-o desfășurare 
dinainte gindită. In felul acesta, o- 
mul, ca parte a colectivității, de
vine autor al propriei lui istorii, 
stăpîn pe soarta Iui, părtaș și res
ponsabil față de țelul pe care și l-a 
propus.

Poate că toate acestea sună ca 
niște lucruri știute, dar oare tim
purile noastre ar mai fi ele cum 
șint dacă ar fi lipsite de imperati
vul vremii, de chemările care ne 
animă acțiunile ? Trăim un astfel 
de timp de mai bine de 30 de ani. 
11 trăim nu stînd pe roze, căci nu 
de la prea bine am pornit, ci de la 
greu și de la rău, de Ia necazuri și 
dureri, de la lipsuri și nevoi, și nu 
toate s-au dus în uitare ca sub o 
lovitură de baghetă magică, și nici 
drumul pe care am ajuns pînă aici 
nu ne-a fost presărat cu flori, așa 
cum nu ne va fi nici de-acum îna
inte. Dar privind în urmă, la calea 

străbătută, întrezărim în depărtare 
ceea ce eram și, mai ales, cum a- 
răta această țară. $i ne dăm sin
guri seama că sîntem dincolo de 
jumătatea drumului, iar Virful cu 
Dor al speranțelor și al viselor 
noastre ne este aproape.

Exact cu o sută de ani în urmă, 
Mihai Eminescu își scria nemuri
torul său poem „împărat și prole- 
tar“ care apărea în numărul din 
decembrie 1874 al revistei „Convor
biri literare". De Ia visul marelui 
poet al neamului, pînă la începutu
rile izbîndirii lui au trecut șapte 
decenii. De la acest început de iz- 
bîndire pînă azi au mal trecut încă 
trei decenii în care poporul român, 
mult încercat de vicisitudinile isto
riei, dar atît de neclintit în stator
nicia lui, în dragostea de patrie și 
în respectul față de înaintași, și-a 
arătat adevărata lui măsură. Vor 
urma alte decenii în care drumul 
nostru prin istorie ne va fi că
lăuzit de același ghid către viitor. 
Partidul Comunist Român, care 
și-a făcut din propășirea acestei 
țări și din fericirea cetățenilor ei 
cauza sa cea mai nobilă.

Da, slntem dincolo de jumătatea 
drumului. Virful cu Dor al viselor 
noastre ne este tot mai aproape și, 
de pe culmea lui, vom privi spre 
alte culmi, mereu mai semețe, me
reu mai cutezătoare, căci ne-am 
legat prin tot ce ne exprimă dra
gostea de patrie să-ndeplinim cea 
mai frumoasă urare făcută acestei 
țări : ..La trecutu-ți mare, maro 
viitor 1"

D
acă ne urmărim pe noi în
șine venind prin timp către 
prezent, nu' ne este greu să 
identificăm punctul de con
fluență dintre cetățean și 

Istorie, dintre ceea ce experiența 
de viață a unui popor a distilat din 
generație în generație ca expresie 

a trăsăturilor proprii omului zile
lor noastre și momentul cind viito
rul i-a aruncat acestui om mănușa 
provocîndu-1 la o dificilă și exigen
tă competiție cu el însuși. A fost o 
mare clipă a istoriei, de rară clari
tate, de profundă concentrare și 
de atotcuprinzătoare privire cind 
hotărâm nu numai ce eram, ci ceea 
ce puteam deveni. A fost un mo
ment de răscruce a căilor de acces 
către viitor cind ni se cerea să 
optăm pentru propria noastră cale 
și pentru tipul uman cu care să 
mergem în intîmpinarea viitorului.

Veneam din istorie cu tot ceea ce 
experiența ei modelase pe fundalul 
realităților românești chipul omu
lui din spațiul carpato-dunărean, 
veneam cu modelele umane ale 
înaintașilor, cu conștiința proprie 
izvorîtă din aspirațiile acelor fi
guri care concentraseră în destinul 
și în lupta lor trăsăturile de rezo
nanță ale marilor patrioți ai nea
mului : biruința gindului, noblețea 
faptei în slujba cetății, acea „fru
musețe a cugetării ce stă mai pre
sus de vigoarea forței silnice" — 
cum numea Miron Costin tăria spi

REPUBL IC A
Șl CETĂȚEANUL

Un raport social străbătut de ideea fundamentală a democrației socialiste: 
totul ne privește pe toii, totul se înfăptuiește prin participarea activă a tuturor

ritului — puterea de a înainta 
„spre fericirea omenirii și mai 
vîrtos a nației sale sau spre deștep
tarea norodului... sau spre lipsirea 
nedreptăților sau spre îndreptări 
de alte nouă bune orinduieli, și cu 
un cuvint spre podoaba patriei" — 
cum glăsuia Dinicu Golescu sinte- 
tizînd trăsăturile spirituale ale ce
tățeanului ca stîlp al cetății. Ve
neam la intîlnirea cu Republica 
neuitînd cuvintele din bătrini așa 
cum fuseseră ele rostite încă din 
1343 de Florian Aron : „Un patrio
tism înfocat de care să fie însufle
țiți toți cetățenii de obște, fără 
deosebire și care să fie in activita
te neprecurmată, nu se poate găsi 
decît în republici adevărate, așeza
te pe principii populare". Veneam 
,.cu inima născută drept" — cum 
îi numea Nicolae Bălcescu pe cei 
demni să îndrume pașii istoriei, 
purtînd cu noi către fireasca orin- 
dulre pe care ne-o întemeiam 
„ideea de om" în accepțiunea po
porului nostru, făcindu-i omului 
prielnică deschiderea către aspira
țiile cele mal largi și spre Împli
nirea personalității și demnității 
umane. Veneam la acest ceas de 
definitorie cumpănă a timpurilor 
cu acea conștiință de sine despre 
care Xenopol spunea : „Cind un 
popor ajunge la conștiința de sine, 
cind ea a început a se dezvolla, 
atunci el nu piere". Conștiința co
munității și personalității acestui 
popor în diversitatea popoarelor 
lumii, conștiința psihico-ideologică, 
sociologică, filozofică, etică și es
tetică a unui popor mereu însetat 
de dreptate și de frumos.

Mi s-au întipărit adine în memo
rie cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu auzite în timpul unei 
întilniri cu muncitorii și țăranii de 
pe Valea Jiului prin iunie 1966 : 
„Urmașii Iui Decebal și Traian au 
știut permanent să păstreze ființa 
națională, să-și creeze o cultură și 
civilizație proprie, în strinsă le
gătură cu civilizația și cultura mon
dială și să asigure dezvoltarea și 
înaintarea continuă a poporului 
nostru spre o viață demnă, inde
pendentă. Esie în firea poporului 
nostru ca permanent să caute să se 
depășească pe sine ; ceea ce este 
astăzi măreț constituie o bază de 
pornire pentru noi succese".

Era deci firesc ca tocmai o ast
fel de caracteristică a firii noastre 
să ducă la depășirea anacronismu
lui unei orînduiri strîmbe, instau- 
rînd — in consens cu noul curs al 
istoriei patriei noastre — mult vi

sata Republică, expresie a demo
crației efective, în care cetățea
nul să participe la conducerea țării, 
cu responsabilitatea asumată a tre
burilor obștești, dezbătind și adop- 
tind liber și conștient deciziile in 

probleme de interes general și spe
cific, stimulind conștiința și răspun
derea politică și civică a fiecăruia.

omuniștii au conferit actului 
civic, și prin aceasta însuși 
cetățeanului, un sens nou. 
profund, superior, declanșind 
energiile creatoare ale po

porului, dindu-i cetățeanului orîn- 
duirii socialiste, în dubla Iui ipos
tază de proprietar și producător, con
știința participării prin înțelegerea 
profundă a esenței democratice a 
operei colective. Socialismul, ca te
orie, a izvorit din știință. Realiza
rea lui practică se bazează nu nu
mai pe cuceririle științifice, ci, în 
aceeași măsură, pe forjarea conști
inței constructorilor noii societăți, 
ca o condiție esențială a trăinicie! 
orînduirii. Cu cit mai înaltă este 
conștiința cetățenilor patriei socia
liste, cu atît se desfășoară mai de
plin și mai amplu activitatea lor 
creatoare — cu atît mai repede și 
cu mai mult succes se rezolvă sar
cinile construcției comunismului.

Carta națiunii noastre socialiste, 
Programul Partidului Comunist 
Român adoptat la recentul Congres 
al XI-lea, își propune nu numai 
desăvîrșirea procesului de ridicare 
a bunăstării poporului, făurirea u- 
nei înfloritoare civilizații materia
le, ci și a unei înalte civilizații spi
rituale, a formării conștiinței co
muniste a tuturor cetățenilor pa
triei noastre. Modelarea conștiinței 
civice a națiunii se face prin înar
marea întregului popor cu concep
ția științifică, marxist-leninistă 
despre lume, prin educația în pro
cesul muncii, prin statornicirea e- 
tîcii și echității socialiste, prin dez
voltarea multilaterală și armonioasă 
a personalității umane. Tot acest 
proces de profundă revoluționari- 
zare a conștiințelor — fundamentat 
în Codul etic — se bazează pe în
crederea și respectul reciproc între 
societate și membrii ei, pe noile 
relații sociale care impun fiecărui 
individ, drept conduită în viață, 
cinste și puritate morală, sinceri
tate, simplitate și modestie, intole
ranță față de nedreptate, față 
de trîndăvie și carierism, in
transigență față de dușmanii co
munismului, ai cauzei păcii și 
libertății. Socialismul multilateral 
dezvoltat nu este, în ultimă 
instanță, decît dezvoltarea mul
tilaterală a omului ca cetățean ai 
patriei socialiste, conștient de fap
tul că indivizibilitatea drepturilor 
sale, ca membru egal al societății, 

fși are reversul in indivizibilitatea 
daioriilor sale.

Civismul — spiritul cetății — nu 
mai este astfel invocat în abstract, 
ci el apare ca o virtute activă, di- 
namizantă, avind drept fundament 
responsabilitatea fiecăruia față de 
bunul mers al societății Întregi. O 
astfel de responsabilitate implică 
nu numai angajare cetățenească, ci 
și competență cetățenească, virtu
țile individului devenind virtuțile 
societății. Calificarea civică se de
prinde în însăși formarea cetățea
nului obștii socialiste. în identifi
carea sa ca om social cu destinul 
patriei, în desprinderea de indife
rentism, în acțiunile sale din ca
drul mediului social — mediul cel 
mai bun conducător de sentimen
te — în care se produce unirea din
tre Indivizi prin interesele funda
mentale comune, interesele socie
tății și ale desăvîrșirii ei. Despre 
această viață obștească Nicolae 
Bălcescu spunea : „Viața publică și 
slobodă este buna creștere și în
vățătura bărbaților, după cum școa
la este buna creștere și învățătura 
copiilor". în cadrul ei, omul se con*  

struiește pe sine însuși, iar comu
nistul, ca element modelator al so
cietății, ca proiectare a calităților 
umane exemplare, devine cetățeanul 
conștient de răspunderile obștești, 
influențînd în cel mai înalt grad 
patrimoniul valoric al societății — 
conștiința civică a membrilor ei, 
^sociind ideea de om cu ideea co
munistului de omenie.

I
n însușirea virtuților cetățe
nești a trebuit să se instau
reze, încă de la începuturile 
revoluției, un vast și com
plex proces de școlarizare 

civică Ia scară națională, pentru o- 
rien tarea tuturor cetățenilor pa
triei noastre în problemele func
ționării mecanismului social. Dacă 
actul revoluționar al cuceririi pu
terii de către clasa muncitoare a 
însemnat doar începutul revolu
ției, opera de edificare a socialis
mului nu este altceva, in fond, de
cît revoluția în acțiune, lucrarea 
spre folosul neamului, aportul 
conștient al fiecăruia in slujirea 
cetății, sinonimia dintre ideea de 
om și Ideea de cetățean al patriei 
socialiste. Omul căruia ii incumbă 
nu numai datoria de a munci, ci 
și de a participa efectiv la trebu
rile publice ca un component con
știent al sistemului social, ca un 
participant al întregului edificiu al 
democrației socialiste. Statul so
cialist apare astfel multiplicat în 
nenumărate conștiințe, în nenumă
rate inițiative, toate canalizate 
spre același țel : perfecționarea 
vieții sociale, prin angajarea tutu
ror.

Nu trebuie să privim prea de
parte In urmă pentru a vedea de 
unție am pornit și cum arăta ci
vismul membrilor societății noas
tre în anii de început ai instaură
rii puterii populare. De la opțiunea 
fermă și totală a clasei noas
tre muncitoare față de revoluție 
Ia desăvîrșirea mecanismelor revo
luției in acțiune, am asistat la un 
proces elocvent și pilduitor de 
naștere și formare a cetățeanului 
patriei secialiste. Indiscutabil, a- 
cesta a fost un revelator proces al 
revoluției noastre : atragerea fie
căruia la opera de construcție a 
unei lumi noi, nu ca martor, ci ca 
părtaș, nu ca simplu observator, 
ci angajat, nu în expectativă, ci în 
luptă. Asta a născut combativitatea 
maselor, criteriile autoexigenței, 
ambiția depășirii de sine, acea stare 
de spirit care face ca nimeni să nu 
rămînă indiferent față de tot ceea ce 

ne propunem, acea forță motrice iz
vorîtă din conștiința necesității 
perfecționării continue a sistemu
lui nostru, acea intransigență față 
de tot ceea ce ne mai trage încă 
in urmă, incercînd zadarnic să ne 
rețină impetuozitatea pasului, acea 
perpetuă năzuință către idealul de 
cetățean, omul nou, pe care îl ve
dem nu ca pe un model abstract, 
ci ca pe o întruchipare a tot ceea 
ce înțelepciunea unui popor a creat 
mai bun și mai omenesc.

Oare prin ce altceva decît prin 
civismul izvorit din romantismul 
revoluționar al tineretului nostru 
s-ar putea explica mai bine am
ploarea și efectele marilor șantiere 
ale brigadierilor din primii ani 
ai revoluției socialiste și pînă la 
șantierele de astăzi ale tineretului 
nostru ?

Ce altceva decît înaltul spirit ce
tățenesc al locuitorilor dintr-un 
ținut ca acela al Dobrogei a făcut 
să se transforme în grădini înflori
toare meleagurile ce păreau con
damnate la sterilitate ? Mă gîndesc 
la unul dintre eroii reportajelor 
tnele care, arătîndu-mi codrii Bra- 

tocei, îmi spunea; „Privește cu 
atenție, nu sint copaci, sint oa
meni", lansind ideea organizării 
unui șantier al tineretului la scară 
națională pentru reimpădurirea ma
sivilor noștri muntoși. Ideea lui a 
cucerit inimile și a ajuns, de-acolo, 
din fundul codrilor de la izvoarele 
Teleajenului, pînă pe masa de 
lucru a unor înalte foruri centrale, 
unde a căpătat consistență și 
putere de acțiune, venind astfel în 
întimpinarea proiectului unei legi 
a pădurilor noastre.

Dacă ar trebui să-mi revăd eroii 
despre care am scris mai de mult 
nu l-aș putea lăsa deoparte pe 
secretarul organizației de partid de 
pe șantierul de la Petrimanu, care 
luase munții în circă pentru a le 
aduce școlarilor din cea mai nouă

școală de pe valea Latoriței globul 
pămintesc pentru lecțiile de geo
grafie... Nici orele de dirigenție 
muncitorească de Ia uzinele „23 
August" din Capitală nu le-aș putea 
uita, unde se predau tinerilor mun
citori, de către cei mai virstnici, 
pilde de atitudine civică — feno
men de amploare întilnit astăzi în 
toate marile colective muncitorești 
din țară. Printre cei pe care nu-i 
pot uita îmi stăruie in memorie 
acel muncitor de Ia „Grivița roșie" 
care, într-o zi, a venit la studioul 
„Alexandru Sahia" și a pus toată 
lumea pe picioare chemînd o e- 
chipă care să filmeze Grivița lui 
natală in iureșul demolării car
tierului sordid și al înălțării noii 
Grivițe, pentru ca letopisețul ci
nematografic să păstreze imaginea 
de altădată a fostului București 

alături de cea de acum. Așa cum 
nu-i pot uita pe zecile de profe
sori și învățători din toate colțu
rile țării care, cu cîțiva ani în 
urmă, au început să scrie monogra
fiile contemporane ale străvechilor 
așezări unde fuseseră trimiși să 
lucreze.

Din ce altceva decît din atitudi
nea civică a concetățenilor noștri 
izvorăște acel inepuizabil tezaur de 
idei care, puse în acțiune, trans
formă chipul orașelor și satelor pa
triei, potențind angajamentele ob
știi față de ea însăși, făcind din în
trecerile socialiste dintre comuni
tăți umane sau colective de muncă 
o excepțională forță revoluționa
ră ? Desigur, este vorba, în primul 
rînd, de partinitatea comuniștilor 
și de patriotismul maselor, iar atit 
partinitatea, cit și patriotismul se 
exprimă prin exigența unui popor 
față de sine însuși, prin civismul 
actualelor generații, de construc
tori, prin spiritul cetățenesc izvorit 
din conștiința că totul ne privește 
pe toți și că nimic în legătură 
cu noi nu se poate înfăptui decît 
prin participarea noastră, a tuturor.

A
m asistat cu toții, înaintea 
desfășurării lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., 
cel mai înalt și mai cuprin
zător for politic al țării 

noastre, din ultimii 30 de ani, la 
amplul proces de dezbatere, de 
către întregul popor, a proiectelor 
importantelor documente progra
matice, destinate a fi perfecționate 
prin propunerile venite din sinul 
națiunii, pentru ca să fie ast
fel adoptate de către Congres, 
ca expresie a voinței și a aspi
rațiilor națiunii. Evenimentul, la 
care au participat nu numai 
cei ce dețin un carnet de partid, ci 
toți cei ce își asumă rolul de 
cetățeni conștienți ai patriei, n-a 
fost singular, el a avut nenumărate 
precedente în anii din urmă ai ac
tivității sociale de la noi : nu mal 
există nici un document de bază al 
societății noastre, nici un proiect de 
lege care. înainte de a fi adoptat 
de. către Marea Adunare Națională, 
să nu fie mai intii supus dezbaterii 
publice.

în felul acesta, oamenii muncii 
din tara noastră își demonstrează 
modul în care înțeleg să poarte răs
punderea în fața societății in ca
drul planului general de dezvoltare 
economică și social-culturală a 
României socialiste, felul în care își 
manifestă îndatoririle de cetățeni ai 
patriei. O astfel de practică, înce
tățenită Ia noi prin literă de lege, 
reliefează esența cadrului organiza
toric menit să permită participarea 
cit mai largă a maselor populare, a 
fiecărui cetățean Ia viața publică, 
la rezolvarea treburilor obștești. Ia 
dezvoltarea democrației socialiste. 
Ea vine ca un corolar al întregii 
game dc forme instituționalizate ale 
democrației economice din țara 
noastră, cum sint adunările gene
rale ale oamenilor muncii, forurile 
supreme de conducere a tuturor u- 
nităților economice prin participa
rea directă, nemijlocită a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea și 
organizarea întregii activități eco
nomice ; comitetele și consiliile 
oamenilor muncii, care răspund in 
mod colectiv de activitatea între
prinderilor ; adunările generale ale 
cooperativelor agricole de produc
ție — organul care este singurul in 
măsură să decidă asupra întregii ac
tivități economice, financiare și or
ganizatorice a unităților agricole 
cooperatiste. De asemenea, ca o ex
presie a adincirii democrației so
cialiste, se înscrie activitatea altor 
forme obștești — consiliile de con

trol muncitoresc,. comisiile pe pro
bleme în întreprinderi și altele.

Toate aceste multiple forme ale 
democrației economice și sociale a- 
testă posibilitățile puse la dispoziția 
fiecărui cetățean al țării de a-și ex
prima liber opiniile, de a participa 
atît la nivel de întreprindere, coo
perativi agricolă, instituție, cit și Ia 
scara îniregii țări, la tot ceea ce 
privește interesele colectivității so
cialiste. Ia tot ceea ce decurge din 
participarea poporului la conducerea 
cconomico-socială a țării — afirma
re a superiorității și vitalității o- 
rinduirii socialiste, a profundului ei 
vivism și umanism.

F
ără îndoială, cadrul general 
al exercitării unei depline șl 
profunde democrații a fost e- 
iaborat de către Partidul Co
munist Român ca un stimu
lent perpetuu al civismului tuturor 

celor ce consideră că au de rostit 
un cuvint in treburile cetății pen
tru bunul mers al societății noas
tre. Fără îndoială, un astfel de ca
dru permite o participare efectivă 
la crearea unui nou modei de uma
nitate, stimulind angajarea cetățe
nească și competența cetățenească. 
Fără îndoială, prin exercitarea 
drepturilor consfințite prin Consti
tuția României socialiste, se for
mează un om eu o înaltă respon
sabilitate socială. Școlarizarea ci
vică este însă o operă care se reia 
întotdeauna de la capăt, așa cum 
instrucția școlară reîncepe odată 
cu fiecare lot de nou veniți pe 
băncile școlii. Ea este un pro
ces continuu, desfășurat în spi

rală-, Formțț.r.ea per
manenta reciclare.' perfecționarea 
continuă a cetățeanului republicii 
socialiste ca tip uman și ca forță 
motrice a eficienței umanismului 
societății noastre.

Civismul unei societăți se reflec
tă în componenta organelor sale de 
conducere. Scriind aceasta, îmi evoc 
tabloul pe care marele cărturar 
George Călinescu, fost deputat in 
Marea Adunare Națională, îl făcea 
membrilor forumului suprem al tă
rii, ca expresie a Însăși esenței ci
vismului socialist românesc : „Mo
dești, nedistingindu-se violent prin 
nimic care să arate deosebiri de 
clasă și avere, egali în adincimea 
limbajului, stau unul lingă altul 
oameni veniți de pe toate șantiere
le țării : oțelarul cu fața negricioa
să de pălălaia furnalelor, textilista 
cu ochi în chip obișnuit încordați, 
actorul, cooperatorul, logicianul, 
medicul, cercetătorul In laborator, 
militarul, poetul, economistul, ma
tematicianul. muncitorul de la son
de, mecanicul de locomotivă, oa
meni, în fine, care toți sint iscusiți 
intr-un meșteșug, incit cu cei peste 
400 de deputați poți oricînd să 
scobești galerii in mine, să tragi din 
pămint țiței, să ari pămintul, să 
alegi semințele, să semeni, sâ cu
legi, să studiezi natura, să vindeci 
pe cei bolnavi, să cînți răsăritul 
soarelui și faptele oamenilor li
beri".

Faptele oamenilor liberi. Faptele 
cetățeanului. Intre acestea, cea 
dinții, de căpetenie, a fost și ră- 
mine și cea mai dificilă, dar și cea 
mai nobilă : crearea unui om-con- 
știință, a unui om uman, care să 
ofere un nou model de umanitate. 
Insămînțăm ogoarele, topim oțelul, 
distilăm aurul negru, zidim cetăți 
ale industriei, ne fructificăm live
zile și rodnicim ogoarele, luminăm 
mințile prin carte, dar din toate a- 
cestea și din altele multe, din truda 
noastră la temeliile societății co
muniste de mii ne trebuie să clă
dim cea mai dificilă dintre zidiri : 
a omului nou debarasat, de orice 
mentalități retrograde, de egoism și 
manifestări negative — rămășițe 
ale vechiului — și. așa cum spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XI-lea al P.C.R., „să mili
tăm pentru formarea unui om ani
mat de spiritul prieteniei și Întra
jutorării în muncă și viață. întreaga 
activitate de educare și formare a 
conștiinței socialiste trebuie să ducă 
la crearea unui nou umanism, care 
pune pe primul plan omul" .

Omul-cetățean cu o inaltă con
știință socialistă.

Nimic nu sună mai mîndru pen
tru Republica noastră 1

Ioan GRIGORESCU 
Desene de Mlhu VULCANESCU
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APLAUZE PENTRU ARTA ROMÂNEASCĂ
1974 a fost un an rodnic, plin dc satisfacții și împliniri pentru arta 

românească. Mesagerii spiritualității noastre peste hotarele tării au cu
cerit aplauzele publicului, au obținut zeci de distincții internaționale, 
au intrunit sufragiile specialiștilor, aprecierile lor fiind exprimate in 
numeroase publicații din țările vizitate. In cele ce urmează spicuim 
cîteva din numeroasele succese ale artiștilor noștri.

PLASTICĂ
• în anul 1974 au fost organizate 

în străinătate peste 100 de expoziții.
• Iubitorii artelor plastice din nu

meroase țări ale Europei și Americii, 
din Africa și Asia au putut aprecia 
măiestria unor creatori români de no
torietate mondială : Dimitrie Paciu- 
rea, Constantin Brâncuși, Th. Pallady, 
Ion Tuculescu, Dumitru Ghiată. Lu
cian Grigorescu, Corneliu Baba. Al. 
Ciucurencu. Brăduț Covaliu, Gheza 
Vida. Ion Irimescu. Ion Vla- 
siu. Au putut cunoaște unele din 
cele mai reprezentative lucrări 
ale unor pictori precum Ion Săliș- 
teanu, Ion Pacea, V. Aimășan. C. Pi- 
liută, Octav Grigorescu, Sabin Bălașa, 
Ion Mărginean. Ion Grigore, Geor- 
geta Năpăruș ș.a., precum și a nu
meroși graficieni și sculptori.

• Mult apreciată, expoziția de artă 
decorativă organizată în U.R.S.S. a 
fost prelungită, la cererea publicului, 
peste termenul fixat initial.

• De un deosebit succes s-au bucu
rat expozițiile de artă populară or
ganizate în Anglia. De asemenea, 
specialiștii au comentat în superlati
ve expoziția „Arta lemnului la ro- 
mâni". deschisă la Miinchen.
s

• Expozițiile personale deschise de 
Gheza Vida la Haga și Bruxelles, pre
cum și cele ale lui Brăduț Covaliu 
de la Praga și Viena au oferit unui 
public larg prilejul de a cunoaște 
două dintre „remarcabilele personali
tăți ale artei plastice din România" 
— după cum comentau unele publi
cații din țările respective.

• Expoziția documentară de foto
grafii artistice „Imagini din viata cul- 
tural-artistică a României", inaugu
rată în cinstea celei de-a 30-a ani

r
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„ROMÂNIA - FILM" prezintă o producție a Casei de filme 5

„ȘTEFAN CEL MARE-VASLUI 1475

SCENARIUL : Constantin Mitru, Mircea Drăgan ; REGIA : Mircea Drăgan : IMAGINEA : Mircea Mladin : MUZICA : Theodor Grigoriu ; DE
CORURI și COSTUME : arh. Aureliu Ionescu ; SUNETUL : ing. Silviu Camil, ing. A. Salamanian ; MONTAJUL : Lucia Anton ; CU : Gheorghe 
Cozorici, Gheorghe Dinică, Violeta Andrei, Toma Dimitriu, Sandina Stan, Geo Barton, Ioana Drăgan, Florin Piersic, Ana Szeles, Iurie Darie, Se
bastian Papaiani, Emanoil Petrut, Dina Cocea, Colea Răutu, Lucia Ripeanu.

(Urmare din pag. I)
rea producției fabricii, calita
tea a crescut simțitor, permițind 
extinderea exportului în 15 țări. 
Dar cel mai spectaculos rezultat îl 
constituie dublarea productivității 
muncii pe un lucrător în anii aces
tui cincinal.

Iar fiecare colectiv din cele peste 
100 care au realizat cincinalul în 
mai puțin de patru ani ar putea 
releva zeci și zeci de alte experien
țe interesante și acțiuni deosebite. 
Sînt cele mai prețioase roade ale 
pasionantei întreceri socialiste ca
re mobilizează, în continuare, toate 
energiile.

Cu fruntea sus 
la ora bilanțului

Vă amintiți, desigur, de cele 42 
de chemări la întrecere lansate la 

SIDERURGIȘTII HUNEDOAREI, lansînd chemarea către tovarășii 
lor din întreaga țară, s-au angajat să realizeze, peste sarcinile anuale, 
6 000 tone cocs metalurgic, 15 000 tone fontă, 20 000 tone oțel, 20 000 tone 
laminate care să însumeze o depășire cu 40 milioane lei la producția 
marfă, 10 milioane lei valută la export. Bilanț la 28 decembrie : peste 
sarcinile de plan aici s-au produs 20 000 tone cocs metalurgic, 26 000 to
ne fontă, 20 000 tone oțel, aproape 90 000 tone laminate. Nivelul produc
ției marfă planificate a fost depășit cu aproape 200 milioane lei, iar 
cel de export cu 50 milioane lei valută.

GALAȚI : o producție suplimentară, în 1974, de 100 000 tone oțel, 
61 000 tone cocs metalurgic, 65 000 tone fontă brută, peste 27 000 tone 
laminate plate. Comparind aceste sporuri cu cele înscrise în angaja
mentul anual, rezultă depășiri spectaculoase : la oțel, de pildă, pro
ducția suplimentară este de 4 ori mai mare decît cea înscrisă în anga
jament, cea de fontă — de 3 ori mai mare, iar cea de cocs — de peste 
9 ori mai mare.

La REȘIȚA bătălia pentru milionul de tone de oțel, care a concen
trat eforturile întregului colectiv, este cîștigată la ora cînd apar aceste 
rinduri. realizindu-se suplimentar peste 40 000 tone de oțel. Să adăugăm 
și spectaculosul salt calitativ al producției : oțelurile aliate și superioare 
dețin acum ponderea principală în producția combinatului de la poalele 
Semenicului.

ENERGETICIENII și-au fixat drept obiective principale în întrecere : 
economisirea energiei electrice, satisfacerea in condiții optime a nece
sităților economiei naționale, mărirea siguranței în funcționare a sis
temului energetic național. Consemnăm, succint, citeva din rezultatele 
obținute la întreprinderea de rețele electrice TIMIȘOARA, care a che
mat la întrecere toate colectivele de energeticieni : economisirea a 24,5 
milioane kWh la consumul tehnologic pentru transport și distribuție 
energie electrică și a 1,2 milioane kWh la consumul activităților auxi
liare.

De la PORȚILE DE FIER, unde omul stăpînește imensa putere a 
fluviului, ing. Petru Păun, secretarul comitetului de partid al hidro
centralei, ne anunță că angajamentul anual de a da în plus 100 milioa
ne kWh energie electrică a fost îndeplinit la sfirșitul lunii mai. In acest 
an aici s-au produs peste plan 800 de milioane kWh energie electrică. 
Pentru ultimele zile ale anului se anunță aici un eveniment deosebit : 
al 6-lea miliard kWh energie electrică pulsat în sistemul energetic na
țional in 1974, care ridică la 19 miliarde kWh energia electrică produsă 
de la intrarea în funcțiune a primei turbine a hidrocentralei de pe 
Dunăre.

MINERII de la VULCAN, care au dat semnalul întrecerii în ramu
ră, se prezintă cu rezultate remarcabile : față de 15 mii tone cărbune 
și 400 ml la lucrări de pregătire — cît s-au angajat să realizeze la 
Început de an peste plan — bilanțul arată acum : o producție supli
mentară de 40 mii tone cărbune și 800 ml la lucrări de pregătire.

versări a eliberării României de sub 
dominația fascistă, s-a bucurat de un 
viu interes în 40 de țări.

o Numeroase au fost selecțiile de 
carte și disc românești prezentate în 
Maroc. Guineea, Grecia, Finlanda,
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Cehoslovacia, Tunis, Austria, Cuba, 
Mexic, Peru. Costa Rica.

TEATRU
o în turneul pe care l-a întreprins 

în R.P. Ungară. în luna septembrie, 
cu spectacolele „Coana .Chirița" de 
Tudor Mușatescu, după Vasile Alec- 
sandri, „Cui i-e frică de Virginia 
Woolf" de Ed. Albee și „Un fluture 
pe lampă" de Paul Everac, TEATRUL 
NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI, con
dus de artistul poporului Radu Be- 
ligan. a înregistrat un remarcabil suc
ces. Spectacolele susținute la Buda
pesta și Szeged au intrunit deopo
trivă aprecierea publicului și a criti
cii de specialitate, care a relevat for
ța expresivă a interpreților români — 
subliniind talentul, măiestria și omo
genitatea colectivului artistic.
• TEATRUL NAȚIONAL DIN IAȘI 

a vizitat Uniunea Sovietică la sfirși- 
tul lui august. „Poveste de iarnă" de 
Shakespeare, „Dona Rosita" de Lorca 
și „într-o singură seară" de Iosif Na- 
jthiu au fost urmărite cu viu interes 
de iubitorii artei scenice din Moscova 
și Vilnius.

• Nu s-a stins incă ecoul spectaco
lelor TEATRULUI „C. I. NOTTARA" 
în R.P. Bulgaria. în ultimele zile ala 
acestui an, colectivul condus de Ho- 
ria Lovinescu a prezentat in fața

începutul anului de colectivele 
fruntașe din toate domeniile de ac
tivitate. Astfel s-a dat startul in
tr-o amplă competiție a muncii. Ia- 
tă-ne acum la sfîrșit de an. Ce și-au 
propus și ce au realizat cei care au 
chemat la întrecere ? Dar partenerii 

O întrecere cu milioane 
de participanți

de întrecere din ramura de activi
tate ? Corespondenții ziarului vă 
oferă un scurt sondaj ț 

spectatorilor din țara vecină și prie
tenă „Hamlet" de Shakespeare și „A 
opta zi dis-de-dimineață" de Radu 
Dumitru.

• TEATRUL „GIULEȘTI" a pre
zentat la Roma, in luna iunie, specta
colele „Meșterul Manole" de Lucian 
Blaga, „Năpasta" de I. L. Caragiale 
și „Măsură pentru măsură" de Shake
speare. Presa italiană a publicat 
ample și elogioase articole privind 
atît activitatea teatrului, cit și conți
nutul repertoriului prezentat. Au fost 

remarcate inteligența și inventivita
tea regizorală, contribuția scenogra
fiei. creațiile actoricești.

• „ȚĂNDĂRICĂ" a întreprins în 
acest an. în afara călătoriilor in El
veția și Spania, un lung și prestigios 
turneu in citeva țări din Orientul 
Mijlociu : Liban, Siria, Irak. Iordania.

• Numeroase ziare din Turcia au 
consemnat elogios turneul TEA
TRULUI „C. TĂNASE" in această 
țară.

MUZICĂ
• 32 de premii internaționale — 

iată bilanțul succeselor tinerilor mu
zicieni români care, cu prilejul dife
ritelor concursuri, au purtat pină de
parte faima școlii noastre Interpre
tative.

• Formația ieșeană „Voces Con- 
temporanae" a obținut premiul I la 
concursul de la Colmar (Franța). No
tăm și succesul cvartetului „Acade
mica" — al doilea premiu la concur
sul de la Geneva și laurii culeși de 
orchestra „Camerata", dirijor Paul 
Staicu, la Festivalul de Ia Berlin.

• La concursul internațional pen
tru instrumente de suflat de la Mark
neukirchen (R. D. Germană) au fost 
premiați clarinetistul Ștefan Korody 
și oboistul Marc Aurel, iar Radu

...întrecerea continuă, ângajînd 
energiile a milioane de oameni ai 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate. Este o competiție în care 
ștacheta exigențelor se menține ri
dicată, o competiție deosebită cu 
milioane de participanți, cu milioa

ne de cîștigători. O competiție a au- 
todepășirii, din care vor ciștiga ța
ra, economia noastră, fiecare din
tre noi.

Cunoașteți aceste 
semnături muncitorești ?

în bătălia cu timpul, cu noi în
șine, există posturi avansate, locuri 
unde se întrezăresc și se decid ma
rile izbinzi ale muncii. în primele 
rinduri se află întotdeauna cei mai 
buni, cci mai cutezători, numiți u- 
neori „marii anonimi". De fapt, ei 
sint cei mai cunoscuți, fiindcă prin 
faptele lor, prin acțiunile lor se 
simte pulsul țării ; exemplul lor 
comunist insuflețește ; personalita
tea lor modelează alte conștiințe. 
Inițiativele muncitorești, născute in 
focul viu al intrecerii, poartă sem
nătura a mii și mii de autori. Prin 
puterea lor mobilizatoare, inițiati
vele valoroase se extind rapid, de
vin o cale sigură de perfecționare.

...în urmă cu trei ani, din secția 
forjă a întreprinderii „Rulmentul" 
din BRAȘOV a pornit o inițiativă 
muncitorească, ce își propunea să 
asigure producții mai mari, de ca
litate superioară, cu cheltuieli re
duse. „Micronul, gramul, secunda" 
— numele inițiativei — redă suges
tiv aceste obiective. Ce s-a intim- 
plat intre timp, Nicolae Mocanu ?

— Din discuția purtată cu ing. 
Aurel Moldovan, șeful secției for
jă, am aflat că producția a crescut, 
în ultimii trei ani — pe aceleași 
suprafețe, cu aceeași dotare — cu 
22 la sută. La matrițerie, sporul a 
fost mai mare — 35 la sută, la la
minoare — 44 la sută. Aceasta ar 
fi semnificația „secundei", adică 
printr-o folosire mai bună a tim
pului de lucru, la care s-au adăugat 
un spor de tehnicitate și o organi
zare mai bună a lucrului.

— Dai- semnificația „micronului" 
și „gramului" î 

Chișu (oboi, premiul I), Nicolae Dosa 
(corn), Marc Aurel (oboi), Gheorghe 
Marcovici (flaut) s-au impus în di
ficila competiție „Primăvara la 
Praga".

o La două celebre competiții de 
canto din Italia — „Benjamino Gigli" 
și Treviso — intre medaliați s-au nu
mărat și trei artiști români : Marius 
Cosmescu (argint), Angela Nemeș 
(bronz) și Eduard Tumageanian — 
Marele premiu. Al doilea mare pre
miu al Concursului internațional de 
canto de la Paris (premiul I nu s-a 
acordat) a fost obținut de solista Ro- 
dica Mitrică.

e La concursul internațional „Ma
ria Canals"—Barcelona au obținut 
lauri : Marius Cosmescu (premiul II), 
Angela Nemeș, Constantin Zaharia 
(premiul extraordinar al orașului 
Barcelona).

• Medalii la concursurile : „Nicolo 
Paganini". „Alberto Curci" — violo
nistul Eugen Sirbu ; „Robert Schu
mann" — Petru Grossman (premiul 
III, pian), Mihai Zamfir (premiul IV, 
canto). La concursul internațional de 
canto „Francisco Vinas" au fost lau- 
reați : Neli Miricioiu (premiul II), 
Mircea Moisa (premiul III), Dorin 
Teodorescu — medalia de aur „Car
los Gomes".
• Vom aminti pe doi tineri 

violonceliști : Cătălin Ilea, premiul 
I la concursul „Santiago de Com
postela" de la Orense—Spania și 
Alexandra Guțu — premiul I la Bo
logna. De asemenea, pe laureații de 
la Schlagerfestival, Dresda i Dida 
Drăgan și Petre Magdin.

• Și nu numai premii, ci și turnee 
de mare succes : Corul „Madrigal" 
(Austria, Italia, Finlanda, Suedia), 
Orchestra de cameră din Tg. Mureș 
(Italia, R. F. Germania), cvartetul 
„Muzica" (Belgia, Austria) și multa 
altele.

Așadar, în intilniri de maximă 
exigentă, artiștii noștri au adus noi 
confirmări, de prestigiu, ale înfloririi 
artei românești, ale condițiilor creata 
în România socialistă afirmării talen
telor autentice.

*i**J
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— Pierderile de metal prin rebut 
au scăzut de la 0,74 la sută la 0,62 
la sută, ceea ce echivalează cu e- 
conomisirea a 200 tone oțel. Calita
tea produselor a cunoscut un salt 
spectaculos. Ca urmare, reclama- 
țiile sau refuzurile sînt practic ine

xistente, marca întreprinderii bucu- 
rindu-se de un binemeritat presti
giu in țară și peste hotare. Pentru 
a ilustra mai bine creșterea calita
tivă a întregii noastre activități, 
menționez că sporul de producție 
ai întreprinderii — în 1974 față de 
1971 — s-a realizat, practic, numai 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

De la întreprinderea de rulmenți 
din BÎRLAD, Crăciun Lăluci, co
respondentul „Scinteii" din județul 
Vaslui, solicită legătura :

— Vrei să ne comunici ceva tot 
despre inițiativa „Micronul, gramul, 
secunda"?

— Nu. Colectivul întreprinderii 
birlădene este autorul inițiativei 
„Fiecare lucrător — un cadru de 

, concepție", care permite valorifica
rea potențialului de gindire al 
muncitorilor, inginerilor, economiș
tilor, tehnicienilor și maiștrilor. O- 
biectivele acțiunii au fost îndrep
tate spre rezolvarea unor stringente 
probleme de producție. Acum în
treprinderea se mîndrește cu ino
vatori și inventatori care ii onorea
ză cartea de vizită, ca inginerul 
Teodor Berlea, tehnicianul Dumi
tru Bolea, maistrul Victor Berlea, 
muncitorul Gheorghe Gidei și mulți 
alții. în 1974 au fost brevetate două 
invenții care au adus întreprinderii 
economii de peste jumătate milion 
lei. De asemenea, s-au înregistrat 
un număr de peste 45 de inovații,

Primele ore ale Noului An sint aproape ! Pentru toate colectivele 
de muncă ele vor marca și primele succese din anul in care se încheie 
cincinalul. Ritmurile susținute de lucru înregistrate in luna decembrie 
— adevărate RITMURI RECORD — au o semnificație aparte : ele re
flectă ENTUZIASMUL, HOTĂRlREA CU CARE ÎNTREGUL POPOR 
A TRECUT LA ÎNFĂPTUIREA ISTORICELOR HOTĂR1RI ALE CON
GRESULUI AL XI-LEA AL PARTIDULUI. Această ultimă lună a 
anului 1974, devenită o adevărată perioadă a realizărilor de virf, creează 
o excelentă bază de pornire pentru O ACTIVITATE ECONOMICA 
SUSȚINUTĂ IN VIITORUL AN.

Revelionul 
pe micul ecran

B
 „Noaptea cea mai veselă", 

noaptea Anului Nou, este ce
lebrată, prin tradiție, și de 

posturile noastre de radio și tele
viziune prin veritabile „marato
nuri" muzical-distractive, care reu

nesc la start actori, soliști, .forma
ții de mare popularitate, interprețl 
ai unor pagini muzicale și umoris
tice destinate publicului celui mal 
larg. Astfel, pe micul ecran pro
gramul de revelion durează 8 ore. 
El începe la ora 21,30 cu un pro
log care — sub titlul Dragi mi-s 
cîntecele tale, România mea — în
mănunchează citeva dintre cele 
mai frumoase melodii dedicate, de 
compozitorii noștri, patriei (inter
pretează: Eugenia Moldoveanu, Va
lentin Teodorian, 
Doina Badea, An
gela Similea, Mi- 
haela Mija, Cor
nel Constantiniu, 
Cristian Popescu). 
Și se încheie di
mineața, la 3,30, în 
ritmurile „Perini- 
ței". Ce se petre
ce între aceste două „coperți" ale 
Revelionului TV ?

B
Ca și în anii anteriori, cei 
mai mici telespectatori vor 
avea și ei mini-ReveliOnul 
lor : 30 de minute cu Melania Cir- 
je, Olimpia Panciu, Puiu Călines- 

cu, Mihai Constantinescu și alți 
interpret! ai poveștii Pentru toți 
copiii, cite un Moș Gerilă, de Oc
tav Pancu Iași și Titi Acs (ora 
21,38). In continuare, programul 
este conceput — în virtutea expe
rienței precedentelor ediții ale Re
velionului TV — ca o succesiune 
de emisiuni variate, cu o durată 
de 5—15 minute fiecare, in așa fel 
incit alternarea muzicii populare 
cu momentele umoristice, cu dan
sul și cu muzica ușoară să poată 
satisface, Intr-o măsură Cit mai 
deplină, preferințele atît de diver
se ale telespectatorilor. Prima par
te a programului (pină la miezul 
nopții) oferă cîteva momente mu
zical-distractive : Fals tratat de 
muzică ușoară,. de Octavian Sava 
— cu Margareta Pîslaru, Gelu Col- 
ceag, Mihai Perșa, Gabriel Iencec, 
Ștefan Sloboda, Ioana Crăciunes- 
cu ș.a. (22,35), Telenunta — de 
Grigore Pop și Dan Mihăiescu, 
scenetă în care Dem Rădulescu 
demonstrează ce poate face un re
gizor clnd îșl propune să filmeze, 
„așa cum știe el", o nuntă ca toa
te nunțile... (22,59).

Mai amintim, aici, Plugușorul TV 
(23,24) — în regia lui Vlad Bitcă — 
urind tuturor noi succese, sănăta
te și fericire în anul ce vine. 
Bucurie in fiecare casă (muzica 
George Grigoriu), Cîntcc și voie 
bună (muzică populară) sînt mo
mente muzicale ce completează a- 
ceastă parte a programului — care 
se încheie cu Tricolorul lui Ciprian 
Porumbescu.

a
1I .'Legătura dintre diverse com

ponente ale programului se 
stabilește pe Aeroportul Re

velionului („stewardese de serviciu", 
— Aimee Iacobescu, Valeria Ma

rian, Anca Pandrea și Ioana Ca- 
setti ; comandantul aeroportului — 
Dem Savu • pilot — Cornel Con
stantiniu). Pe tot parcursul nopții 
— „aeroportul" va asigura „comu
nicația" cu diferite centre din țară, 
oferindu-ne posibilitatea de a as
culta melodii de muzică ușoară și 
populară interpretate de clntăreți 

Spicuiri dintr-un 
program de 8 ore

care au creat posibilitatea obținerii 
unor economii in valoare de 4,5 mi
lioane lei.

— Cu aproape 900 de zile în ur
mă, colectivul Combinatului de li
anți și azbociment din BICAZ a 
semnat actul de naștere al valoroa
sei inițiative „Productivitate orară 
maximă cu cheltuieli minime" — ne 
transmite Ion Manea, coresponden
tul din județul Neamț.

— O inițiativă cu vechi state de 
serviciu. înseamnă că vechimea ei 
se traduce și prin rezultate deose
bite !

— Din momentul lansării ei și 
pină în prezent s-au obținut peste 
prevederile planului 70 000 tone ci
ment, ceea ce echivalează cu mate
rialul necesar pentru construcția a 
4 500 apartamente convenționale, 
încă o precizare : începînd din a- 
nul trecut, aproape întreaga pro
ducție de ciment peste plan s-a ob
ținut cu energia electrică econo
misită.

— Aș dori să informez cititorii 
despre o inițiativă născută din
tr-un... insucces — intervine, de la 
Buzău, corespondentul Mihai Bâzu.

— Interesant. Ai cuvintul !
— Analizînd carențele activității 

din 1973, cînd termenele de execu
ție ale unor obiective economice 
au fost depășite, comuniștii, între
gul colectiv al Șantierului 6 con- 
strucții-montaje din BUZĂU, apar- 
ținind de T.C.I. Ploiești, au adoptat 
inițiativa „La fiecare obiectiv, cel 
puțin o lună avans față de grafice".

— Care sint rezultatele acum, la 
un an de la aplicare ?

— Faptele au întrecut așteptările. 
Iată, la majoritatea obiectivelor în 
construcție, ca și la extinderile u- 
nor capacități existente, avansul 
față de graficele de execuție se si
tuează între 3 și 5 luni, ceea ce ar 
însemna chiar... schimbarea denu
mirii acțiunii. Astfel. Ia întreprin
derea de sîrmă capacitățile de 
30 000 și de 40 000 tone anual au 
intrat în funcțiune cu 4 luni mai 
devreme ; secția de echipamente de 
frînă a întreprinderii mecanice de 
utilaj tehnologic — cu 5 luni mai 
înainte ; secția de granule PVC de 
la întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice a produs cu un 
semestru mai devreme. Valoarea 
acestei inițiative 7 150 milioane lei, 
adică exact nivelul producției rea
lizate de capacitățile care au intrat 
in funcțiune înainte de termen.

din Capitală și din numeroase alte 
localități. O altă emisiune care re
vine de mai multe ori de-a lungul 
programului este Festivalul anec
dotelor (realizator Marin Traian) — 
glume scenarizate, interpretate de 
actori din Bucurbști, Iași, Timișoa
ra, Pitești, Ploiești.

■
 Partea a doua a programului 

cuprinde trei telespectacole 
muzical-distractive, fiecare cu 

o durată de 50 de minute : Comici 
vestiți ai Revelionului — cu Toma 

Caragiu, Dem Rădulescu, * * Nicu 
Constantin, Dumitru Furdui, Sanda 
Toma, Rodica Popescu, alături de 
Marius Pepino, Mihaela Buta, Bea
trice Abramescu, Constantin Dl- 

plan, Mircea Dla- 
conu ș.a. (autori: 
Dan Mihăescu, 
Grigore Pop și 
Octavian Sava, în 
colaborare cu Au
rel Felea — la 
ora 0,20), Ho
cus Focus sau 
„cum se alcătu

iește un program de varietăți" — cu 
Margareta Pislaru, Nicu Constantin, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Mihaela 
Mihai, Mihai Constantinescu, O- 
limpia Panciu, Adrian Romcescu, 
Maria Butaclu, Ana Toma, Ion 
Bogza ș.a. Coregrafia — Cornel Pa- 
trichi (autori — Tudor Vornicu, 
Alexandru Bocăneț și Ovidlu Du
mitru, ora 1,17), și Noapte do vis 
— cu Stela Popescu, Ileana Stana 
Ionescu, Aura Urziceanu, Toma Ca
ragiu, Ștefan Bănică, Jean Constan
tin, Aurelian Andreescu — la ora

PROGRAMUL I
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru aopii: 

Daktari.
10.00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11.45 Bucuriile muzicii... la Tîr- 

govlște.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
14.20 Semifinalele „Turneului cam

pionilor'' la tenis de cîmp :
• Guillermo Vilas — Raul 
Ramirez • Ilie Năstase — 
John Newcombe.

15.20 Anul sportiv 1974 — retros
pectivă în imagint (ID.

16.15 Film serial de evocare is
torică șl culturală : Viața 
lui Leonardo Da Vinci.

17.40 Documentar TV : „Universul 
lor"

18,05 1974 în conștiința națiunii.
18,23 Floarea din grădină.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Corespondent pe Lotru.
20.25 Film artistic : „Joc dublu",
31.35 Dor și gînd — muzică ușoa

ră românească.
22,00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă. 

PROGRAMUL II
10.00 11,45 Matineu simfonic.
20,00 Preferințele dv. muzicale 

sînt și preferințele noastre.
20,55 Contemporanele noastre.
21.25 Teatru TV : „Să nu uităm?

LUNI, M DECEMBRIE
PROGRAMUL I

14.30 Telex.
14.35 Cîntec de viață nouă.
15,00 Emisiune in limba maghiară.
17.30 Tribuna TV.
17.50 Tinerețe milenară — muzică 

ușoară.
18.10 România ’74.
18.40 Eroi ai reportajelor noastre.
19.10 Tragerea ADAS.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Glas biruitor al României. 

Spectacol muzlcal-literar- 
coregraflc dedicat aniversă
rii Republicii.

20.40 Film artistic : „Asediul".
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL U
14.30 Telex.
14.35 Avanpremiera sâptâmlnii.
14.45 Vacanță în Carpați.
15,00 întilnlre cu eroii operetei 

Iul Gherase Dendrlno.
15.15 Matineu de vacantă.
16.40 Cîntec nou de viață bună. 
17,00 Film serial : „Legenda lui

Stulpner".
18,00 Documentar TV :
18.20 Tezaur muzical românesc.
18.50 Bucureștlul, azi.
19,05 Baletul românesc contempo

ran.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Inscripții pe celuloid.
20.35 Floarea mea, România — 

muzică ușoară.
20,55 Muzee șl expoziții.
21.15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
21.45 Bijuterii muzicale,
22,10 24 de ore.

2.35. Aceste telespectacole sint în
cadrate de emisiuni mai scurte, de 
genuri diferite.

■
 Din partitura muzicală a Re

velionului menționăm : Sus 
paharul, la multi ani 1 —

de Vasile Donose și Aurel Gi- 
roveanu ; interprețl — Sofia Vi- 
coveanca. Irina Loghin, Florica 
Bradu. Angela Buciu, Ion Dolă- 
nescu, Benone Sinulescu (0,15), 
La crîșma din Ferentari, cu Aura 
Urziceanu (1,10). un „serial" de 
Cînteco de viață lungă, inter; 
pretate de Gică Petrescu, Gigi 
Marga, Mihaela Păsărin, Ion
Dolănescu, Maria Pietraru, Dumi
tru Rucăreanu (2,12), de Constanța 
Cimpeanu, Benone Sinulescu, Geor
ge Hazgan, Dorina Drăghici (3,40), 
precum și de alți soliști, Ia alte 
ore ale... dimineții. Tunelul timpu
lui... muzical, cu tineri participanți 
la concursul „Steaua fără nume", 
pe un scenariu de George Mihala- 
che și Sorin Grigorescu (3,57). Iar 
dintre momentele vesele, pe lingă 
„Festivalul anecdotelor", notăm, in
tre altele : A trecut furtuna, de Mi
hai Maximilian, cu Ileana Stana- 
Ionescu, Dem Rădulescu, Const. 
Diplan, Mihai Mălaimare (2,24), 
Saramura, de Horia Șerbănescu, 
cu Puiu Călinescu și Marius 
Pepino (3,52), Artiștii între ei 
— cu N. Stroe și H. Nicolaide —
4,36. Nea Marin al lui Amza Pellea 
Încheie cortegiul umoriștilor — la 
ora 5,12.

N-am putut cita toate emisiunile 
Revelionului TV (scenariul și coor
donarea programului: Tudor Vor
nicu și Vasile Donose), nu i-am 
putut aminti pe toți interpret» și 
realizatorii, tehnicienii etc., ci 
ne-am propus să oferim cititorilor 
o imagine informativă asupra „fi
zionomiei" programului pregătit 
de Televiziunea română pentru 
noaptea Anului Nou.

t V
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De 430000 
de ori încon
jurul Terrei

O știre tipică de producție, 
recepționată ieri la redacție : 
„Petroliștii schelei Băicoi și-au 
realizat, înainte de termen, sar
cinile de plan". O știre care s-ar 
fi inserat in grupajul cotidian 
din pagina I, dacă... Dacă direc
torul schelei, C. Moga, n-ar fi 
avut inspirata idee să facă un 
calcul. Un calcul care „traduce" 
cantitatea de țiței extras la sche
la Băicoi in cei peste o sută de 
ani de existență a acesteia. $i 
știți ce înseamnă ? înseamnă că 
din țițeiul extras aici a rezultat 
o cantitate de benzină echiva
lentă cu cea pe care ar consu
ma-o un autoturism „Daeia- 
1300", dacă... Dacă ar înconjura 
Pămîntul, pe la Ecuator, de 
430 000 de ori !

Ca într-o 
legendă...

Cînd aceste rinduri văd lumi
na tiparului, într-una din fru
moasele case din Cîndestii Vran- 
cei se fac ultimele pregătiri de 
nuntă, după datina străbună de 
pe plaiurile Mioriței, Nuntă care 
va avea loc odată cu petrecerea 
de Anul Nou, reeditînd o alta 
de acum o jumătate de secol. ' 
și atunci, mirii sînt acei 
Mlhail și Verginia Zaharir 
mai că acum, la „nunta ’ aur", 
oaspeți de onoare vor f .ei șap
te feciori ai lor, piu., o droaie 
de nepoți și strănepoți.

„Urarea tradițională de acum 
50 de ani — ne scrie cititorul 
nostru I. Sava — ca mirii să aibă 
«casă de piatră», s-a adeverit 
pe deplin. Și asta nu numai 
pentru că mirele a fost o viață 
întreagă zidar"... Le adresăm șl 
noi o tradițională urare : «La 
multi ani, cu bucurie !».

Mos Gerilă 
la 13 ani

Bucurii pentru miile de copii 
din toate cele peste 200 de gră
dinițe și creșe din județul Vil- 
cea. Bucurii cu chip de jucării 
primite in dar din partea unui 
Moș Gerilă mai puțin obișnuit. 
„Moșul" are o virstă cam de 13 
ani. Este virsta medie a școlari
lor din cercul tehnic de la Casa 
pionierilor din Rm. Vilcea, care 
au meșterit, cu iscusință și fan
tezie, cite un set de jucării ofe
rite în dar tuturor prichindeilor 
din grădinițe și creșe. Cite jucă
rii, atitea bucurii!

Amiralul 
Nelson ...la 
Constanta»

Colecția Muzeului marinei din 
Constanta s-a îmbogățit cu două 
piese de mare interes. Prima 
dintre ele este lentila farului de 
la Tuzla, care a călăuzit timp de 
trei sferturi de veac, pină“în a- 
cest an, trecerea navelor. Impre
sionante sint dimensiunile aces
tei lentile, care cîntărește 3 000 
kg, fiind socotită și astăzi de 
mărimea unu. Cealaltă piesă 
este un fragment din puntea na
vei „Victoria", a celebrului ami
ral Nelson, care a participat la 
nu mai puțin vestita bătălie de 
la Trafalgar. Fragmentul de 
navă a fost primit în dar de o 
delegație de marinari români 
care a vizitat Londra acum cîte
va decenii.

La „Lîna 
de aur“ - un 
gest de aur

Ieri, corespondentul nostru din 
Satu-Mare, Octav Grumeza, a 
fost căutat de un cetățean din 
localitate, M. Mihai, care i-a 
istorisit o întimplare petrecută 
în ziua de 24 decembrie la ma
gazinul „Lina de aur" din Bucu
rești :

— Am intrat în magazin, mi-a 
plăcut tare mult o stofă de cos
tum, vînzătorul mi-a măsurat-o, 
mi-a împachetat-o, dar cînd să 
plătesc, am văzut că n-am bani 
de-ajuns. Îmi mai lipseau a- 
proape o sută de lei. Cerîndu-mi 
scuze, am dat să plec, dar vin- 
zătorul m-a oprit și mi-a spus 
că-mi împrumută el o sută. Am 
vrut să-i scriu datele din bule
tinul de identitate, dar mi-a spus 
că nu-i nevoie, că are încre
dere...

De cum s-a înapoiat la Satu- 
Mare, M.M. a trimis telegrafic 
suta de lei. Împreună cu mulțu
mirile cuvenite aceluiași desti
natar : vînzătorul de la „Lina de 
aur" — Valentin Similache.

De Anul 
Nou, din 
nou Soarele!

Se părea că Florica Imanei 
din Baia Mare, in virstă de 76 
de ani, n-o să mai vadă nicio
dată lumina Soarelui. Ochii i se 
cufundaseră în întuneric și tris
tețe. Iată insă că, într-o bună zi, 
un nepot, Vasile Tunsu, a luat-o 
de mină și a dus-o la spitalul 
județean din localitate. „Âici — 
după cum ne relatează un cores
pondent voluntar, pensionarul 
Irimie Mureșan — un medic pe 
cit de priceput, pe atît de inimos, 
pe nume Gtlnter Schmidt, a 
Încercat aproape imposibilul. A 
încercat și a izbutit". In prag de 
An Nou, bătrîna s-a întors acasă 
fără s-o mai țină nimeni de 
mină. Mergea pe lumină.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„ScînteU"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările adresate 
cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii.La rîndul meu, doresc să vă asigur că relațiile tradiționale de prietenie, colaborare, bună vecinătate și respect reciproc dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta și în viitor, în interesul comun al popoarelor noastre.Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări, din partea poporului grec și a mea, pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.

MICHAIL STASSINOPOULOS
Președintele Republicii Elene

Congresul Partidului Congolez al Muncii

MESAJUL DE SALUT 
AL C. C. AL P. C. R.

Agendă economică internațională

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru distinsele gînduri exprimate în mesajul de felicitare și urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele.Ca și dumneavoastră, îmi exprim încrederea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta cu fiecare zi mai mult în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
Cu foarte înaltă considerație,

FELIX HOUPHOUEȚ BOIGNY
Președintele Republicii 

Coasta de Fildeș

Cronica zilei
La 28 decembrie 1974, la Ministe

rul Afacerilor Externe a avut loc 
semnarea protocolului prin care Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia acordă, in spiritul solidarității 
cu lupta dreaptă a poporului khmer 
pentru libertate, independență și 
suveranitate, un ajutor nerambursabil 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgieî.

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a expe
diat un ajutor compus din alimente 
destinat acțiunilor de asistență în
treprinse de Comitetul Internațional 
al Crucii Roșii în sprijinul deținu- 
ților politici chilieni și al familiilor 
acestora.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI IN CINSTEA 

ANIVERSĂRII REPUBLICII
0 Sub genericul „De ziua ta, re

publică iubită", au loc in aceste 
zile, in satele și orașele județului 
Bacău, o suită de manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice 
dedicate patriei și partidului. O 
conferință evocînd momentul de la 
30 Decembrie 1947 a fost expusă 
pină acum in majoritatea căminelor 
culturale, cluburilor și caselor de 
cultură din județ. Ea a fost urmată 
de programe artistice susținute de 
artiști profesioniști și amatori. Pa
ralel cu aceasta, la Moinești, Bu- 
huși, Comănești, ca și in satele 
județului, au loc întilniri ale pio
nierilor și școlarilor cu activiști de 
partid și de stat, simpozioane, pro
grame artistice. (Gh. Baltă).

0 Zilele acestea, în întreprinde
rile județului Galați, in instituțiile 
sale culturale au loc manifestări 
dedicate aniversării proclamării 
Republicii. Biblioteca „V. A. Ure- 
chia“ din Galați a prezentat două 
montaje literar-muzicale intitulate 
.,Pe lume nu-s mai multe Românii" 
și, respectiv, „Republică — izvor 
de frumusețe", spectacole care au 
fost înregistrate și difuzate în în
treprinderile gălățene. La Muzeul 
de istorie din Galați a fost deschisă 
expoziția „Republica la a 27-a a- 
niversare", care prezintă documente 
legate de actul istoric de la 30 De
cembrie 1947, material documentar 
in legătură cu evoluția social-eco- 
nomică a țării în acești ani. (Dan 
Plăeșu).

0 Sub genericul „Omagiu Româ
niei socialiste", la Casa municipală 
de cultură din Timișoara a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură și grafică dedicată celei 
de-a 27-a aniversări a Republi
cii. Cele 30 de lucrări realizate de 
artiștii amatori bănățeni redau 
chipul omului nou, constructor al 
socialismului, puternica dezvoltare 
economico-socială a localităților din 
această parte a țării, perspectivele

înfloririi patriei jalonate de Con
gresul al XI-lea al partidului. (Ce
zar Ioana).

0 La Iași au început „Zilele 
poeziei patriotice". Cu acest prilej, 
la librăria. „Junimea" a avut loc 
un recital de versuri patriotice 
susținut de poeții Ion Chiriac, Ioa- 
nid Romanescu, Corneliu Sturzu și 
Haralambie Țugui. Acțiunea con
tinuă cu alte recitaluri de poezie 
susținute de poeți ieșeni, de mem
brii cenaclurilor literare, de elevi 
și studenți. (Manole Corcaci).

0 Ieri seara, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Vaslui a avut 
loc spectacolul omagial „Vatră de 
eroi", dedicat sărbătoririi a 27 de 
ani de la proclamarea Republicii. 
Montajul literar-muzical-coregrafic 
a fost realizat cu concursul coru
lui ,.Gavriil Musicescu", acom
paniat de orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat Moldova, al so
liștilor de la Opera română din 
Iași, al actorilor Teatrului național 
„Vasile Alecsandri", precum și al 
ansamblului folcloric județean 
„Trandafir de la Moldova" din 
Vaslui. (Crăciun Lăluci).

0 La casele orășenești de cultură, 
cluburi, cămine culturale și biblio
tecile din județul Sălaj au loc 
ample acțiuni dedicate zilei de 30 
Decembrie. Dezbaterile pe margi
nea unor filme românești ce ru
lează pe ecranele cinematografelor 
sătești, programele artistice, reci
talurile corale și de versuri, mon
tajele literare, expozițiile de carte 
pe tema : „România pe drumul 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate", expunerile in
titulate „Semnificația istorică a 
zilei de 30 Decembrie", intîlnirile 
cu activiști de partid și de stat 
sint citeva din manifestările prin 
care sălăjenii cinstesc actul isto
ric de acum 27 de ani. (Gheorghe 
Rusu).

BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mircea 
Malița, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român, a trans
mis celui de-al doilea Congres al 
Partidului Congolez al Muncii un 
mesaj de salut.

Adresind Partidului Congolez al 
Muncii. întregului popor congolez, 
un cald salut frățesc din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a întregului popor 
român, a secretarului general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mesajul arată că, in 
țara noastră, este urmărită cu sen
timente de profundă prietenie și so
lidaritate lupta desfășurată de po
porul congolez. sub conducerea 
Partidului Congolez al Muncii, pen
tru consolidarea independentei na
ționale, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării pe calea construcției 
socialiste.

Participarea reprezentanților Parti
dului Comunist Român la Congresul 
dumneavoastră constituie o nouă și 
elocventă dovadă a bunelor rapor
turi de prietenie și colaborare sta
tornicite intre organizațiile politice, 
intre popoarele și statele noastre. In 
ultimii ani s-au dezvoltat relații in 
multe domenii de activitate, s-a 
ajuns la o serie de înțelegeri, s-au 
înregistrat progrese însemnate pe 
calea lărgirii schimburilor comercia
le și promovării cooperării in pro
ducție, a colaborării pe alte planuri 
dintre țările noastre. Desfășurate' 
sub cele mai bune auspicii, raportu
rile dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Congolez al Muncii au cu
noscut o continuă dezvoltare și di
versificare, îndeosebi ca urmare a 
întilnirilor și convorbirilor de la 
Brazzaville și București dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ma- 
rien N’Gouabi, a documentelor și în
țelegerilor convenite cu acest prilej, 
expresie a botărîrii celor două țări 
și popoare de a ia un nou avint 
colaborării multilaterale româno- 
congoleze.

Subliniind că poporul român este 
angajat, in prezent, cu toate forțe
le sale, în realizarea unul amplu 
program de construcție a țării, 
mesajul evidențiază însemnătatea 
celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, a documen
telor pe care le-a adoptat pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.

Poporul român se manifestă, tot
odată, ca un factor activ in relațiile 
internaționale. Ca țară socialistă. 
România dezvoltă legăturile sale de 
colaborare și prietenie cu toate ce
lelalte state socialiste, extinde multi
lateral raporturile cu țările care au 
pășit pe calea afirmării politice și 
economice independente, amplifică 
relațiile de. solidaritate și sprijin 
activ cu mișcările de eliberare na
țională, cu popoarele aflate încă sub

jugul dominației coloniale in lupta 
lor pentru libertate, independență și 
progres. Acționind în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, țara 
noastră extinde în continuare cola
borarea cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială.

Vizitele oficiale efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in țări 
ale Africii — printre care un mo
ment de seamă l-a constituit prezen
ța sa in Republica Populară Congo 
— constituie o expresie elocventă a 
contribuției Republicii Socialiste 
România la promovarea largă a co
laborării internaționale și organiza
rea pe baze noi a raporturilor inter
statale, la dezvoltarea colaborării 
bilaterale și la lărgirea conlucrării 
pe tărîm internațional cu popoarele 
Africii, Asiei și Americii Latine, Îm
potriva vechii politici imperialiste, 
pentru lichidarea colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii de dis
criminare rasială și apartheid, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

Țara noastră se pronunță cu fer
mitate pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondia
le, militează consecvent pentru in- 
tărirea destinderii pe continentul 
Europei și in întreaga lume, pentru 
rezolvarea problemelor internațio
nale cu participarea egală în drep
turi a tuturor statelor, acționează 
hotărit pentru infăptuirea de măsuri 
concrete in domeniul dezarmării și. 
în primul rind, a dezarmării nuclea
re. Noi considerăm că marile pro
bleme ale contemporaneității — eli
minarea decalajelor dintre țările in
dustrializate și cele slab dezvoltate, 
depășirea crizei alimentației și a fe
nomenelor inflaționiste, stabilirea 
unor raporturi juste și echitabile în
tre prețurile materiilor prime și ale 
produselor industriale, accesul tutu
ror statelor la cuceririle științei și 
tehnicii moderne — necesită o abor
dare și rezolvare intr-un spirit nou. 
cu contribuția și în avantajul tutu
ror popoarelor, al cauzei progresului 
necontenit al civilizației omenirii.

Apreciind pașii realizați in direc
ția destinderii internaționale, a re
zolvării unor importante probleme 
pe calea politică, a negocierilor, 
subliniem, in același timp, necesita
tea de a se imprima un nou impuls 
luptei popoarelor, a ansamblului for
țelor revoluționare, progresiste, anti- 
imperialiste împotriva politicii im
perialiste de dominație, amestec și 
dictat, de a se manifesta in conti
nuare vigilență față de acțiunile 
provocatoare ale acestor cercuri, 
pentru ca fiecare națiune să se afle 
efectiv la adăpost de orice agresiune 
și să-și poată orîndui viața conform 
voinței și intereselor proprii.

în încheierea mesajului, au fost a- 
dresate urări de deplin succes în 
activitatea viitoare, in realizarea de
plină a prevederilor primului pro
gram trienal de dezvoltare și a ce
lorlalte obiective ce urmează a fi 
trasate de actualul congres, pentru 
înaintarea continuă a Republicii 
Populare Congo pe calea indepen
denței și progresului, a edificării 
noii orânduiri.

LONDRA. — Datoria externă a 
Marii Britanii crește intr-un ritm ce 
nu cunoaște precedent in istoria țării. 
Din cele 2.5 miliarde de lire sterline 
pe care Anglia trebuia să le achite, 
in 1974, Fondului Monetar Interna
țional și diverselor bănci străine, 
pentru stingerea datoriilor sale, ea 
nu a acoperit, pină acum, decit o 
treime.

Din cauza creșterii inflației, guver
nul britanic a fost nevoit, cu două 
luni in urmă, să recurgă, pentru a 
doua oară in acest an, la un nou îm
prumut din străinătate, în valoare de 
500 000 000 lire sterline. Ca o conse
cință a acestui fapt, datoria externă 
a Marii Britanii a atins 4,3 miliarde 
lire sterline.

BONN. — în prima parte a anului 
viitor, totalul șomerilor din R.F. Ger
mania va fi de un milion — a apre
ciat, intr-un interviu acordat agenției 
D.P.A., președintele departamentului 
federal pentru problemele muncii, 
Josef Stingi. Potrivit ultimelor sta
tistici oficiale, șomajul afecta în 
R.F.G., la începutul lunii noiembrie, 
800 000 de persoane. între timp, de
teriorarea conjuncturii economice a 
avut ca efect noi măsuri de reducere 
a activității productive, în primul 
rind in industria constructoare de 
automobile.

OSLO. — în perioada noiembrie 
1973 — noiembrie 1974, indicele pre
turilor a crescut in Norvegia cu 10,5 
la sută, cifră record. S-au majorat în 
proporții superioare mediei — 20—40

la sută — preturile mărfurilor de pri
mă necesitate. Creșterea costului 
vieții va continua si in prima parte 
a anului viitor, cind vor intra în vi
goare sporiri ale prețurilor la o se
rie de produse agroalimentare și la 
tarifele consumului de energie.

PARIS. — De la 1 ianuarie 1975, 
prețul benzinei va spori, in Franța, 
cu 2.5 la sută, iar cel al combustibi
lului utilizat pentru încălzirea lo
cuințelor — cu II la sută. De aseme
nea, se va proceda la majorarea ta
rifelor energiei electrice cu 6—9 pro
cente.

BRUXELLES. — în perioada de
cembrie 1973 — decembrie 1974, costul 
vieții a crescut in Belgia cu 15.7 la 
sută. Documentele oficiale au făcut 
cunoscut, aproape în fiecare lună, 
majorări de prețuri la produsele in
dustriale și agroalimentare, ca și spo
riri ale costului serviciilor. Numai în 
luna decembrie tarifele poștale au 
crescut cu 25—200 la sută.

MADRID. — Deficitul balanței co
merciale spaniole, pentru primele 11 
luni ale anului 1974. a crescut cu 88 
la sută, comparativ cu cel înregistrat 
in cursul aceleiași perioade a anului 
precedent, ajungînd, în prezent. Ia 
443 550 milioane pesetas (7,4 miliarde 
dolari). Deficitul reprezintă în cea 
mai mare parte consecința dezechili
brului existent între importurile, și 
exporturile spaniole, de 811,4 miliarde 
pesetas și, respectiv, 367,9 miliarde 
pesetas.

ii miiiimiMi
• AUSTERITATE LA

B.B.C. Postul de radio și
televiziune britanic B.B.C. va 
reduce, incepind din 1975, cu 10 
la sută programele ca urmare a 
deficitului său bugetar, ce se va 
ridica spre sfirșitul anului 
viitor Ia 20 milioane lire ster
line. Acesta va fi doar un prim 
pas in cadrul unei ample ac
țiuni de comprimare a emisiu
nilor, a anunțat un purtător de 
cuvint al societății. Măsura va 
comporta, pentru început, înche
ierea cu o jumătate de oră mai 
devreme a emisiunilor pe cele 
două canale de televiziune în 
cinci din cele șapte zile ale săp- 
tăminii, precum și suprimarea 
unor programe de după-amiază. 
Transmisiunile radiofonice vor 
fi/ de asemenea, amputate (in 
total cu 50 ore săptămînal). Au
ditorii și telespectatorii se în
treabă ce surprize le mai rezer
vă noul an, intrucit economiile 
realizate prin reducerile de pro
gram nu acoperă decit o mică 
parte a deficitului amintit.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Președintele Republicii 

Guineea, Ahmed Seku Ture, a 
fost reales — pentru al treilea man
dat constituțional consecutiv — în 
funcția de șef al statului. 2 432 129 
de votanți s-au pronunțat in favoa
rea candidatului unic prezentat de 
Partidul Democratic din Guineea, 
președintele Ahmed Seku Ture, care 
îndeplinește și funcția de secretar 
general al acestui partid.

Vicspremierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
Li Sien-nien,. a avut o întrevedere 
cu membrii delegației economice a 
Republicii Vietnamului de Sud con
duse de Nguyen Van Hieu, membru 
al Prezidiului C.C. al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, ministru in Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al R.V.S., aflată in 
vizită in R. P. Chineză. Conducătorul 
delegației economice a R.V.S. și mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, Li Cian, au semnat un a- 
cord privind ajutorul economic ne
rambursabil acordat de R. P. Chine
ză, pe anul 1975, Republicii Vietna
mului de Sud — relatează agenția 
China Nouă.

crărilor sesiunii a luat cuvîntul Ton 
Duc Thang, președintele R.D. Viet
nam.

Gravul accident de mină, 
produs vineri dimineața in localita
tea Lieven, regiunea Pas-de-Calais, 
a cauzat moartea a 42 de persoane, 
alte cinci suferind arsuri de gradul 
trei. Accidentul, survenit la 710 m 
adîncime, s-a datorat aprinderii 
spontane a particulelor de cărbune 
care pluteau in aer. -

Evacuarea refugierilor 
din orașul australian Dar
win conîinu® în r>tm susținut, iar 
giganticul pod aerian alcătuit, in 
comun, de militari și civili, a permis 
transferarea a peste 6 000 de per
soane in alte regiuni ale țării. Pro
iectul de urgență alcătuit de guvern 
preconizează reducerea populației 
din zona sinistrată de la 45 000 — la 
10 000 de persoane, pentru a preveni 
izbucnirea unor puternice epidemii 
de holeră și febră tifoidă. Ultimul 
bilanț oficial al victimelor provocate 
de taifunul ,,Tracy" indică 74 de 
morți, cifră ce va fi depășită pe mă
sură ce echipele de salvare degajează 
ruinele clădirilor distruse.

• ENERGIE CU RAN
DAMENT SPORIT. Oa
menii de știință sovietici au e- 
laborat modelul matematic al 
unui sistem de stații electrice 
pe bază de energie solară, care 
asigură o funcționare de 4-5 
ori mai sigură decit cea a unei 
stații singulare de acest fel. Mo
delul cuprinde 8 puncte din 
zona de sud a U.R.S.Ș., între 
Alma Ata și Odesa. situate la 
distanța de patru fusuri orare, 
în aceste condiții, sistemul, în 
funcție de numărul zilelor înso
rite. poate livra către consuma
tori 43—75 la sută din producția 
medie zilnică de energie electri
că. in timp ce centralele solare 
necuprinse in sistem nu pot asi
gura decit 10—15 14 sută.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut celor in
teresați că depuneri pe libretele 
de economii pentru turism în 
vederea participării la tragerea 
la sorți pentru trimestrul I 1975 
se pot efectua, la unitățile sale 
din întreaga țară, pină la data 
de 31 decembrie a.c. inclusiv. 
Pină la aceeași dată se emit li
brete de economii pentru con
struirea de locuințe și librete de

economii cu cîșiiguri în mate
riale de construcție, care dau 
titularilor dreptul de a participa 
la tragerile la sorți pentru pri
mul trimestru al anului 1975.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul IV 1974 ale acestor li
brete vor avea-loc vineri 23 ia
nuarie 1975, ora 10,30, in sala 
Clubului finanțe-bănci (str. 
Doamnei nr. 2) din Capitală.

*

Președintele Marien 
delegația

BRAZZAVILLE 23 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mircea 
Malița, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român, care 
participă la lucrările celui de-al II- 
lea Congres al Partidului Congolez al 
Muncii, a fost primită, la 28 decem
brie, de Marien N’Gouabi, președin
tele Comitetului Central al P.C.M., 
președintele Republicii Populare 
Congo.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației române a transmis președinte- > 
lui Republicii Populare Congo salu
tul frățesc de prietenie al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, urările sale cele ” 
mai bune pentru noul an, pentru con
tinua dezvoltare a Republicii Popu
lare Congo pe calea independenței și 
progresului, a edificării noii orîn- 
duiri. A fost subliniată importanța 
întilnirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi, a do
cumentelor și înțelegerilor convenite 
cu acest prilej pentru continua dez
voltare a relațiilor de cooperare ro- 
mâno-congoleze. in interesul reciproc 
al cauzei păcii și socialismului. La 
rîndul său. președintele Marien 
N’Gouabi a evocat cu deosebită plă
cere vizita să în România, convorbi
rile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a arătat locul important 
pe care-1 ocuoă in politica externă 
congoleză colaborarea cu România 
și a exprimat dorința partidului și

N’Gouabi â primit 
română

poporului congolez de a lărgi coope
rarea bilaterală, de a întări legăturile 
de prietenie și solidaritate, in lupta 
comună Împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru libertate, 
democrație și progres. Președintele 
Republicii Populare Congo a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porului român cele mai calde urări 
de fericire și prosperitate.

în aceeași zi. delegația P.C.R. a 
mai avut întrevederi cu Henri Lopez, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M., prim-ministru al Republicii 
Populare Congo, precum și cu alte 
oficialități congoleze.

Reuniunea 
guvernului portughez

LISABONA 28 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc o reuniune a 
Consiliului de Miniștri consacrată e- 
xaminării programului economic și 
social al actualei perioade pe care o 
traversează Portugalia. în cadrul șe
dinței au fost adoptate o serie de 
hotăriri privind activitatea universi
tăților și a altor instituții de invă- 
țămînt din țară. între altele, s-a ho
tărit adoptarea unor măsuri în ve
derea „schimbării orientării întregu
lui sistem al instrucțiunii și plasării 
învățămintului universitar in slujba 
noii societăți portugheze".

t

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 decembrie 1974 și 1 ianuarie 1975. 
în tară : vremea se va răci ușor in 
a doua parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros in jumă
tatea de nord a țării, unde vor că
dea precipitații, mai intîi sub formă

de ploaie, apoi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. în rest, precipi
tații izolate. Vint potrivit. Local, cea
ță. La munte, temporar, va ninge, 
iar vintul va prezenta intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre minus 7 și plus 3 grade, izo
lat mai coborîte. iar maximele intre 
minus 2 și plus 8 grade. în Bucu
rești : vremea se va răci ușor. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros in 
a doua parte a intervalului, cind vor 
cădea precipitații slabe. Vint potri
vit. Temperatura în scădere ușoară.
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Handbal
în primul meci al turneului inter

național masculin de handbal de la 
Tunis, o selecționată a României a 
Întrecut cu scorul de 16—14 (8—10) 
reprezentativa Tunisiei. Golurile 
echipei române au fost marcate 
de Marinescu și Dan Marin (cite 4), 
Gunesch (3). Gațu (2), Licu, Samungi 
li Grabovski (cite 1).

Baschet
La Salonic au început întrecerile 

celei de-a 16-a ediții a Balcaniadei 
masculine de baschet, la care parti
cipă selecționatele Bulgariei. Româ
niei. Iugoslaviei și Greciei. în meci 
vedetă s-au intilnit reprezentativele 
României și Greciei. Baschetbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 91—78 (45—34).

Volei
BACĂU (Corespondentul „Scinteii", 

Gheorghe Baltă). — Ieri, in sala spor
turilor din Bacău au continuat între
cerile celui de-al treilea turneu al 
echipelor divizionare A (masculin) 
de volei. în reuniunea de dimineață

s-au intilnit formațiile C.S.U. 
Galați — Rapid București. Politeh
nica Timișoara — Petrolul Ploiești 
și Viitorul Bacău — C.S.M. Suceava. 
In toate cele trei partide, de un nivel 
tehnic mediocru, au învins primele 
formații, cu același scor : 3—0. Du- 
pă-amiază, în fața unui public mult 
mai numeros, s-au desfășurat parti
dele „U“ Cluj-Napoca — Universita
tea Craiova 0—3, I.E.F.S. — 
Steaua 0—3 și Dinamo Bucu
rești — Explorări Baia Mare 3—1.

Tenis
în sala complexului sportiv „23 

August" din Capitală s-a disputat 
sîmbătă finala .probei masculine din 
cadrul competiției de tenis pentru 
cupa „30 Decembrie". Toma Ovici 
l-a învins cu 6—2, 6—0 pe Ion Sântei.

BOX
în sala sporturilor de la Floreasca 

S-a disputat aseară finala competiției 
„Cupa F.R. Box". în care s-au intil
nit echipele Farul Constanța și B.C. 
Brăila. Pugiliștii constănțcni au ter
minat învingători cu scorul de 24—20, 
intrind in posesia trofeului.

în funcția de comandant 
suprem al forțelor armate 
egiptene 3 fost numit> Prin de* 
creț prezidențial, generalul-lpcote- 
nent Abdel Ghani El Gamassy, care 
a 1'ost totodată avansat la rangul de 
general de armată, 
mitent portofoliul 
apărării naționale, 
massy îi succede in 
mareșalului Ahmed 
cedat miercuri 
neză.

E1 deține conco- 
de ministru al 
Generalul Ga- 

cele două funcții 
Ismail Aii, 

intr-o clinică
de- 

londo-

La Moscova au sosit IsmaiI 
Fahmy, ministrul de externe al Re
publicii Arabe Egipt, și Abdel Ghani 
El Gamassy, ministrul egiptean al 
apărării — anunță agenția T.A.S.S.

Aplicarea reformei agra
ro în Peni. Peste 7 ka dG 
teren arabil, expropriat de la marii 
latifundiari, au fost împărțite țăra
nilor fără pămint și cooperativelor 
agricole in cei cinci ani care au tre
cut de la adoptarea legii privind re
forma agrară, a declarat în cadrul 
unui interviu ministrul agriculturii 
din Peru, Enrique Gallegos Venero. 
Anul viitor, a precizat vorbitorul, 
vor fi acordate țăranilor fără pămint 
încă 2 500 000 ha de terenuri agricole.

La Hanoiau luat 6fîT«it lucra* 
rile Adunării Naționale a R.D. Viet
nam. Deputății organului legislativ 
suprem au adoptat in unanimitate 
raportul guvernului privind rezulta
tele indeplinirii prevederilor planu
lui de refacere și dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1974 și au 
aprobat sarcinile de plan pentru a- 
nul viitor. Adunarea Națională a a- 
probat, de asemenea, proiectul bu
getului de stat al R.D.V. pe anul 
1975. în ședința de încheiere a lu

„E timipul ca America Latină 
să-și dobindească definitiv 
independența economică**  

O declarație a ministrului 
relațiilor externe al Perului
LIMA 28 (Agerpres). — Preocupa

rea fundamentală a țărilor din așa- 
numita lume a treia constă în exer
citarea efectivă a suveranității lor a- 
supra resurselor naturale și reva
lorizării materiilor prime — a de
clarat ministrul relațiilor externe al 
Perului. Miguel de la Flor Valle. El 
a arătat că problemele existente 
in sfera relațiilor internaționale s-au 
agravat datorită crizei energetico- 
economice cu care este confruntat 
sistemul capitalist in ansamblu, ceea 
ce implică restructurarea vechii 
ordini economice și politice interna
ționale. Aceste state — a spus el 
— amenințate de criza pe care ele 
însele o generează, nu ezită să a- 
menințe în mod direct țările produ
cătoare de materii prime atunci 
cind este vorba de a menține situații 
care le avantajează.

Miguel de la Flor Valle a relevat 
în continuare succesele obținute de 
țările in curs de dezvoltare la Na
țiunile Unite prin recunoașterea 
dreptului acestora de a-și naționaliza 
resursele naturale.

Referindu-se la necesitatea întări
rii unității latino-americane, mi
nistrul peruan a subliniat că a sosit 
momentul ca acest continent să-și 
dobindească în mod definitiv cea 
de-a doua independență — cea eco
nomică.

• BIBERONUL $1 SUB
NUTRIȚIA. NutrițiOniștii sint 
preocupați de faptul că alimen
tarea copiilor cu ajutorul bibe
ronului s-a extins mult in re
giunile slab dezvoltate ale glo
bului, fapt care a avut conse
cințe negative asupra creșterii 
copiilor in regiunile respec
tive. Directorul serviciului de 
nutriție al Băncii Mondiale. A- 
lan Borg, afirmă că, in ultimul 
deceniu, capacitatea de alăptare 
a mamelor a scăzut considera
bil, ceea ce coincide eu o spo
rire a cazurilor de subnutriție 
infantilă. Laptele matern este 
de regulă singurul aliment bo
gat in proteine, satisfăcând to
tal necesitățile copilului in pri
mele șase luni și, în bună mă
sură, chiar pină la virsta de 
peste un an. El conține, tot
odată. anticorpi naturali ce 
evită o serie de boli. în timp 
ce țările dezvoltate dispun în 
genere de înlocuitori adecvați 
pentru hrana sugarilor, în zo
nele. sărace alimentele oferite 
.copiilor mici sîh't .cel mai . ade
sea nepotrivite, manipulate in 
mod necorespunzător și, ca a- 
tare, accentuează 
infantilă — afirmă 
amintit.

subnutriția 
specialistul

• STRAUSS 
în „Orașul muzicii", 
supranumită Viena, __  „
pregătirile pentru marea expo
ziție jubiliară dedicată popu
larului compozitor care și-a le
gat atit de strins numele de ca
pitala austriacă — Johann 
Strauss. Cercetările în vederea 
identificării unor eventuale do
cumente inedite s-au soldat cu 
o, surpriză : la Biblioteca oră
șenească. sub vrafuri de parti
turi insignifiante, a fost desco
perită partitura 
cunoscut pină 
Vienă”, compus 
1891 și dedicat, 
vede din titlu, 
pe malurile Dunării, pe care el 
l-a iubit atit.

INEDIT.
cum este 

sint în toi

unui vals ne- 
acum, „Marea 
de Strauss in 

după cum se 
tot orașului de

CARACAS

Revelion sub auspiciile unui 
eveniment deosebit

Venezuelanii se pregătesc să săr
bătorească un revelion inedit in 
istoria lor, pentru ei prima zi a lui 
1975 avlnd o semnificație cu totul 
specială : la 1 ianuarie — așa cum 
s-a anunțat — președintele Carlos 
Andres Perez va proclama formal 
naționalizarea atît a zăcămintelor 
de fier, cit și a industriei fierului. 
Prin aceasta, poporul Venezuelan 
va redeveni stăpin asupra uneia 
dintre cele mai importante bogății 
naturale ale. țării.

Inițiată la sfirșitul lui martie 
trecut, această acțiune s-a defini
tivat in ultimele zile, odată cu a- 
probarea de către Congresul Na
țional a acordurilor prin care se 
pune capăt concesiunilor (pină in 
anul 2000), acordate societăților 
nord-americane „Iron Mines Com
panies" și „Orinoco Mining Com
pany" — acorduri ce prevăd plata 
unei indemnizații de 101 milioane 
de dolari, eșalonată in zece ani.

Anunțind încheierea procesului 
de naționalizare a fierului, preșe
dintele Perez il caracteriza, ca fi
ind dovada maturității unei țări ce 
și-a recăpătat dreptul, pină nu 
demult doar teoretic, de a decide 
asupra propriilor destine. Din mar
tie și pină acum, presa venezuela- 
nă, Specialiștii, diverși reprezen
tanți ai opiniei publice naționale 
au dezbătut pe larg multiplele fa

țete ale acestui proces, relevînd e- 
fectul nefast al activității societă
ților străine, impulsul puternic pe 
care dezvoltarea economică și so
cială a țării il va primi ca urinare 
a naționalizării. Intr-adevăr, acti
vitatea trusturilor străine a fost 
profund păgubitoare pentru econo
mia venezuelană. Din cele 325 mi
lioane de tone de minereu de fier 
extrase in ultimul sfert de veac, 
315 milioane au fost expediate, in 
stare brută, in exterior. Cu alte 
cuvinte, 97,5 la sută din cantitatea 
extrasă n-a fost prelucrată in ța
ră. Pentru minereul brut exportat 
Venezuela a primit 1,2 miliarde de 
dolari. Dacă acest minereu ar fi 
fost prelucrat in țară, s-ar fi înca
sat de 20 de ori mai mult !

Naționalizarea industriei fierului 
— rezervele existente sint evaluate 
la circa 2,5 miliarde de tone, ceea 
ce ingăduie încă 100 de ani de ex
ploatare — va avea, după cum se 
apreciază aci, două consecințe im
portante. in primul rind, va crea 
condițiile necesare aplicării cu suc
ces a unei politici siderurgice na
ționale : Venezuela iși propune 
sporirea producției de oțel la 5 mi
lioane de tone in 1977 și 15 
milioane in 1980. In al doilea rind, 
procesul naționalizării fierului 
constituie o experiență pozitivă in 
vederea naționalizării petrolului,

principala bogăție naturală a țării 
(fierul ocupind locul secund) — ac
țiune care, de asemenea, se află 
intr-un stadiu avansat. Proiectul 
de lege privind recuperarea petro
lului elaborat de o comisie specia
lă a și fost inaintat președintelui 
Perez, urmind a fi trimis in luna 
martie spre dezbatere Congresului 
Național ; naționalizarea industriei 
petroliere va surveni, potrivit apre
cierilor unanime, curind după a- 
ceea.

Procesele politico-economice ce
se desfășoară în acest sfirșit de

ALGER

an in Venezuela sint urmărite cu 
deosebită atenție și, satisfacție in 
țările de pe continent, fiecare pas 
al unui popor spre redobindirea 
resurselor sale naturale fiind, con
siderat de către întreaga comuni
tate a popoarelor latino-americane 
ca o izbindă colectivă pe drumul 
cuceririi „celei de-a doua indepen
dențe" — independența economică, 
factor hotăritor al consolidării su
veranității politice.

Valentin PĂUNESCU

Primul congres a/ felshilor
întruniți, recent, pentru prima 

dată intr-un congres național, fe- 
lahli algerieni au hotărit crearea 
Uniunii naționale a țăranilor alge
rieni (U.N.P.A.). în discursul inau
gural, președintele Houari Boume- 
diene a subliniat că U.N.P.A. oferă 
cadrul real in care țăranii algerieni 
vor acționa pentru înfăptuirea o- 
biectivelor revoluției agrare. Potri
vit statutului, noua uniune, care va 
acționa sub egida Frontului de Eli
berare Națională, urmărește perfec
ționarea activității cooperativelor a- 
gricole de producție, atit din punct 
dc vedere al organizării muncii, cit 
și al promovării tehnicii agricole 
moderne, gospodăririi mijloacelor 
financiare proprii și a creditelor a- 
cordale de stat, punerii in valoare 
a tuturor resurselor locale in scopul 
dezvoltării localităților rurale și al 
reducerii treptate a disproporțiilor

moștenite din perioada colonială în
tre diferitele regiuni ale țării. După 
exemplul Uniunii generale a munci, 
torilor algerieni — organizație de 
masă a lucrătorilor din întreprin
deri — U.N.P.A. are. de asemenea, 
menirea să apere și să reprezinte 
interesele felahilor, ca producători 
și responsabili pentru terenurile în
credințate in cadrul revoluției a- 
grare. Felahul, la fel ca muncito
rul. va fi în felul acesta asociat di
rect, potrivit statutului, la adopta
rea hotăriri lor și la controlul acti
vității agricole. în preocupările 
U.N.P.A. vor intra, de asemenea, 
pioblemele ridicării nivelului de 
cultură in mediul rural și ale îmbu
nătățirii activităților sociale, în
deosebi în domeniile construcțiilor 
de locuințe și al asistenței sanitare.

Mircea S. IONESCU

• PULBEREA CALA
TOARE. începînd cu 1969, 
anul cind au apărut primele 
simptome ale catastrofalei se
cete in Africa, în America Cen
trală și de Nord au fost înregis
trate particule de praf brun-ro- 
șiatice de proveniență saharia
nă — fenomen pe care specia
liștii il pun în legătură cu se
rioasele perturbări climatice de 
pe continentul american. Oa
menii de știință au calculat că 
în 1973 cantitatea de praf trans
portată de curcnții de aer în 
insula Barbados, de pildă, a 
fost de trei ori mai mare decit 
în anul 1968.

• SĂ NU RUPEM 
ECHILIBRUL NATURII. 
Ciinele Dingo era, pină nu de 
mult, considerat drept unul din 
animalele ceLe mai dăunătoare 
din Australia. în decurs de un 
secol el a ucis sute de mii de 
oi, astfel că pentru stirpirea Iul 
s-au organizat vinători din eli
coptere și acțiuni de decimare 
în masă cu ajutorul chimicale
lor, s-au instituit chiar con
cursuri costisitoare. Războiul 
total împotriva clinilor Dingo a 
dus la reducerea considerabilă 
a efectivelor sale pe cel de-al 
cincilea continent, fapt conside
rat insă de experți o victorie a 
la Pyrrhus. Potrivit unor date 
furnizate de un studiu. în curs 
de desfășurare, Dingo în reali
tate îndeplinea și o acțiune fo
lositoare. distrugind ierbivorele 
sălbatice — iepuri, canguri — 
care aduc mari daune pășunilor 
și reprezintă in acest săns un 
inamic și mai de temut pentru 
creșterea oilor. Dacă ar fl să 
credem pe ecologi, „cel mai în
verșunat dușman" al oilor este, 
in fond, un bun prieten al lor.

• PORTOCALE CON
TRA ASTENIEI NERVOA
SE. Specialiștii Institutului de 
cercetări științifice in domeniul 
alimentației din, Ziirich reco
mandă celor care depun un 
mare efort intelectual să inclu
dă neapărat in meniul lor por
tocale. Recomandarea se bazea
ză pe faptul că portocalele con
țin mult fosfor și magneziu, 
contribuind Ia refacerea celule
lor nervoase. Consumul de por
tocale ajută in special la forti
ficarea memoriei.
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1974 ROMANIA IN LUMEiî

Cir consecvență și abnegație în slujba idealurilor înaintate ale omenirii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins vizite oticia 
le, avlnd intîlniri cu conducători din următoarele țări t

Extinderea legaturilor internaționale

Pretutindeni, in toate țările vizitate, președintele Nicolae Ceaușescu a tost intimpinat cu calde manifestări de 
stimă și înalt respect, expresie a prețuirii internaționale, a autorității României socialiste

Ca rezultat al politicii sale externe de pace șl colaborare interna
țională. România Întreține in prezent relații diplomatice cu ț j g state 
față de 37 Înainte de cel de-al doilea război mondial, 16 în 1945 șl 66 
în 1965.

Multiple contacte cu șefi de state și guverne
VIZITE PESTE HOTARE NE-AU VIZITAT ȚARA

POLONIA — Participare la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al 
statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, la care au luat parte tova
rășii Todor Jivkov și Stanko Todorov (R. P. Bulgaria); Gustav Husak șl 
Lubomir Strougal (R. S. Cehoslovacă); Erich Honecker, Willi Stoph și Horst 
Sindermann (R.D.G.); Edward Gierek, Henryk Jablonski și Piotr Jarosze
wicz (R. P. Polonă) ; Jănos Kâdâr și JenO Fock (R. P. Ungară) ; L. I. Brej- 
nev și A. N. Kosighin (U.R.S.S.) ;

— Cu acest prilej. Intîlniri bilaterale, eu tovarășul Leonid Brejnev 
(P.C.U.S.) ți cu tovarășii Edward Gierek, Henryk Jablonski și Piotr 
Jaroszewicz.
BULGARIA — Todor Jivkov. prim secretar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.
LIBIA — președintele Consiliului Comandamentului Revoluției. Moamer 
El Geddafi.
LIBAN — președintele Suleiman Frangieh. 
SIRIA — președintele Hafez Al-Assad.
IRAK — președintele Ahmed Hassan Al-Bakr. 
LIBERIA — președintele William Tolbert jr.
ARGENTINA — președintele Juan Domingo Peron. 
GUINEEA — președintele Ahmed Sekou Toure,

Șeiii de state și de guverne din următoarele țări au vi
zitat Romăpia și au purtat convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu :
IUGOSLAVIA — președintele Iosip Broz Tito
— președintele Consiliului Executiv Federal. Gemal Biedici. 
U.R.S.S. — președintele Consiliului de Miniștri, A. N. Kosighin.
R. D. GERMANA — președintele Consiliului de Stat, Willi Stoph. 
BULGARIA — președintele Consiliului de Miniștri. Stanko Todorov. 
R. P. CHINEZA — vicepremierul Consiliului de Stat. Li Sien-nien. 
POLONIA — președintele Consiliului de Miniștri. Piotr Jaroszewicz. 
R.P.D. COREEANA — premierul Consiliului administrativ. Kim Ir. 
CAMBODGIA — șeful statului, Norodom Sianuk.
COLUMBIA — președintele ales. Alfonso Lopez Michelsen. 
COSTA RICA — președintele Josd Figueres Ferrer.
EGIPT — președintele Mohammed Anwar El Sadat. 
FINLANDA — primul ministru. Kalevi Sorsa.
IORDANIA — regele Hussein Ibn-Talal. 
LIBERIA — președintele William R. Tolbert jr.
MAURITANIA — președintele Moktar Ould Daddah. 
SIERRA LEONE — președintele Siaka Probyn Stevens.
SIRIA — președintele Hafez Al Assad.
SRI LANKA — primul ministru, d-na Sirimavo Bandaranaike. 
ZAMBIA — președintele Kenneth David Kaunda
— primul ministru, Maiza Chona.

întreaga activitate internațională a României din această perioadă a urmă 
rit promovarea consecventă a politicii de colaborare și pace internațională, de 
dezvoltare a relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, 
sporirea contribuției țării noastre la inaugurarea cursului nou spre destindere.

Pornind de la răspunderea față de interesele poporului român, față de cauza 
socialismului în țara noastră și în întreaga lume, de la interesele colaborării și 
păcii între popoare, sîntem ferm hotărîși să acționăm în continuare pentru a ne 
aduce contribuția activă la soluționarea tuturor problemelor complexe ale vieții 
contemporane, la făurirea unei lumi a păcii și colaborării.

NICOLAE CEAUȘESCU(Din Raportul la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român)

Punînd pe prim plan adîncirea 
prieteniei cu ȚĂRILE SOCIALIS
TE, România a dezvoltat larg co
laborarea multilaterală cu toate 
țârile frățești.

La aceasta au contribuit conside
rabil in ultimii ani :

• întîlnirile și convorbirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii de partid și de stat din 
țările socialiste, intr-un cadru bi și 
multilateral.

• Reînnoirea Tratatelor de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală cu Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Ungaria, Cehoslovacia, Polo
nia și încheierea Tratatului cu R. D. 
Germană.

• 400 de tratate, acorduri, con
venții, instrumente de colaborare 
bi și multilaterale cu țările socia
liste.

«' 1 ............... " ............. ........................... .................... ——— ----------------------------------------------------

Pentru afirmarea noilor printipii in relațiile interstatale
România militează cu perseverență pentru afirmarea șl înrădăcinarea în viața Internațională a 

noilor principii de relații internaționale și anume:
• dreptul inalienabil al fiecărui stat la existență, li

bertate. independență si suveranitate națională ;
o dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege 

sistemul politic, economic și social pe care ii dorește 
și de a se dezvolta corespunzător voinței si interese
lor sale proprii ;

• egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, 
fără deosebire de sistem social și indiferent de mări
me sau grad de dezvoltare ;

® dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogă
țiile naturale și toate resursele naționale conform inte
reselor poporului, de a aplica cuceririle științei și teh
nologiei moderne și de t^obține avantajul reciproc in re
lațiile de colahorare ;

« dreptul și îndatorirea statelor, indiferent de sistem 
social, de a coopera între ele în scopul progresului eco
nomic si securității internaționale ;

Aceste principii și-au găsit expresie în toate

• dreptul imprescriptibil al fiecărui stat la autoapă- 
rarea individuală sau colectivă ;

® obligația tuturor statelor de 
nici o formă și nici un pretext. în 
oricărui alt stat ;

• obligația strictă a respectării __  _
fierclor de stat și a integrității teritoriale a altor state;

• obligația statelor de a se abține de la orice fel de 
constringere de ordin militar, politic, economic sau de 
altă natură și de la amenințarea cu forța său folosi
rea forței, în orice împrejurare si sub orice formă, 
împotriva altui stat ;
• obligația tuturor statelor de a reglementa orice di

ferend dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice ;
• obligația fiecărui stat de a respecta drepturile ce

lorlalte state, de a îndeplini cu bună credință angaja
mentele internaționale asumate în conformitate cu 
principiile și regulile de drept internațional.

r___ r_„ t __ . TRATATELE, DECLARAȚIILE SOLEMNE COMUNE și
DECLARAȚIILE COMUNE semnate de țara noastră cu alte state, Inclusiv în documentele semnate în acest 
an: DECLARAȚIILE SOLEMNE COMUNE cu Liberia, Mauritania, Egipt, Sierra Leone, Siria, Zambia, precum 
și cu Frontul de Eliberare din Mozambic, TRATATE LE DE PRIETENIE Șl COOPERARE cu Argentina și 
Guineea, DECLARAȚIILE COMUNE cu Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei și Frontul Național 
pentru Eliberarea Angolei. Totodată, aceste principii au fost afirmate de reprezentanții României în foru
rile internaționale și prin toate formele de activitate politico-diplomatică.

O intensă activitate a desfășu
rat România socialistă pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
cu TARILE CARE AU PĂȘIT PE 
CALEA DEZVOLTĂRII INDEPEN
DENTE, numărul statelor din lumea 
a treia cu care Întreținem raporturi 
diplomatice la nivel de ambasadă 
ridicindu-se în prezent la 85.

La dezvoltarea acestor relații 
contribuit esențial acțiunile din 
timii 5 ani :
• 26 vizite efectuate

timii 5 ani de președintele Româ
niei în țâri din Asia, Africa, 
America Latină.

• j y șefi de state din cele trei 
continente au vizitat România.

• 250 vizite reciproce de dele
gații guvernamentale.

• Documentele semnate : De
clarații solemne ; J Tratate ; 31 
Declarații și comunicate comune ; 
un Acord global ; peste 370 acor
duri, protocoale și convenții.

A fost extinsă în continuare 
colaborarea cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
inclusiv cu ȚĂRILE CAPITALISTE 
DEZVOLTATE.

Au contribuit la aceasta acțiuni
le din ultimii 5 ani :

• 11 țări occidentale vizitate 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

• 10 șefi de state și guverne 
din țările occidentale au vizitat 
România.

• sute de schimburi reciproce de 
delegații guvernamentale, parla
mentare și Ia alte niveluri.

• 5 Declarații solemne și Decla
rații comune.

• 260 acorduri, convenții, pro
tocoale șl alte instrumente de co
operare.

Oaspeți de seama ai țarii noastre
Din bogata agendă de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

menționăm intîlnirile și convorbirile purtate cu numeroasele 
delegații și personalități care

Președinți șt secretari generali ai 
partidelor comuniste și muncitorești: 
Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo 
(Spania) ; Georges Marchais (Fran
ța) ; Alvaro Cunhal (Portugalia) ; 
Aii Yata (Maroc) ; Knud Jespersen 
(Danemarca) ; Andre van der Louw 
(Olanda) ; Pedro Antonio Saad (E- 
cuador) ; Dominique Urbany (Lu
xemburg) ; Pompeyo Marquez 
(M.A.S. — Venezuela) ; Guy Danin- 
the (Guadelupa) ; Umberto Barulli 
(San Marino) ; precum și alte zece 
delegații sau reprezentanți din con
ducerea partidelor comuniste și mun
citorești.

Lideri ai mișcărilor de eliberare 
națională: Roberto Holden (F.N.L.A.), 
Agostinho Neto (M.P.L.A.), Samora 
Moises Machel (FRELIMO), Yasser 
Arafat (O.E.P.), precum și opt alte 
delegații ale unor asemenea organi
zații.

ne-au vizitat țara In 1974.
Delegații do partid și guvj.. .a- 

mentale și alte delegații de prie X 1 
din țările socialiste : 17.

Reprezentanți ai partidelor socia
liste, social-democrate și alte partide 
democratice : 14.

Delegații, reprezentanți ai partide
lor de guvernămint, miniștri din ță
rile care au pășit pe calea 
deniei : £6.

Miniștri de externe, alți 
ai guvernelor din țări de 
continentele : 32.

Delegații parlamentare, economice 
și sindicale, universitare, grupuri de 
profesori și studenți : 26.

Personalități ale vieții publica, 
economice, științifico și cultu
rale : 52.

indepen-

membri 
pe toate

CU PRILEJUL MARILOR EVENIMENTE
LA FESTIVITĂȚILE CONSA

CRATE CELEI DE-A XXX-A A- 
NIVERSĂRI a eliberării 
româniei de sub domina
ția FASCISTA au participat 
șefi de state și de guverne, per
sonalități politice marcante în 
fruntea unor delegații de partid 
și guvernamentale din țări, 
precum și conducători și repre
zentanți ai unor partide comu
niste, socialiste, mișcări de eli
berare. organizații obștești din 
numeroase alte țări ale lumii.

Solidaritate activă cu toate partidele comuniste, cu toate forțele progresiste
P.C.R. Întreține relații cu :
89 partide comuniste și muncito

rești (cu care în ultimii 5 ani au avut 
loc 600 de intîlniri bilaterale pentru 
schimburi de păreri și experiență, 
dintre care 200 asemenea acțiuni cu 
partidele frățești din țări socialiste).

partide socialiste.
partide de guvernămint și alte 

partide democratice din țările în curs 
de dezvoltare (cu care s-au realizat 
peste 150 contacte directe).

■j ■j mișcări de eliberare națională.

LA CONGRESUL AL XI-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN au participat j J9 de 
delegații și reprezentanți ai unor 
partide și organizații politice din 
104 țări. Congresului i-au fost 
adresate 149 mesaje din partea 
partidelor comuniste și munci
torești. a numeroase partide 
socialiste, democratice, mișcări 
de eliberare și alte organizații 
progresiste.

a nu interveni, sub 
treburile interne ale
inviolabilității fron-

29 de delegații ale mișcărilor de 
eliberare națională ne-au vizitat țara; 
cu aceste prilejuri au fost încheiate 
documente importante pentru dez
voltarea relațiilor reciproce și cauza 
independenței și progresului popoa
relor.

Guida a unor prestigioase reuniuni
Din numeroasele reuniuni șl manifestări internaționale care au avut 

Ioc în România, amintim :

• Sesiunea de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare.

o Sesiunea a XXIX-a a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
— prima sesiune a comisiei in afara 
sediului de la Geneva.

• CONFERINȚA MONDIALA A 
POPULAȚIEI, organizată de O.N.U.

• Conferința asociațiilor pentru 
Națiunile Unite din țările europene.

• A Vl-a conferință a comisiilor

naționale pentru UNESCO din țările 
balcanice.

o Al III-lea Congres international 
de studii sud-est-europene.

• Reuniunea de promovare a in
vestițiilor și de consultări tehnologice 
pentru industria chimică în țările 
în curs de dezvoltare (sub egida 
O.N.U.D.I.).

. INIȚIATIVE • PROPUNERI • ACȚIUNI
• Pe lîngă cuvîntările rostite la cele mal importante reuniuni in

ternaționale ținute la București, președintele Nicolae Ceaușescu a 
adțesat MESAJE în care este expusă poziția României în probleme 
cardinale ale vieții internaționale, între care cele adresate:

— Sesiunii de Ia Cairo a Organi
zației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice (in problema cipriotă).

— Celei de-a XX-a Conferințe 
Gensuikyo (dezarmare).

— Conferinței mondiale a ali
mentației.

— Ședinței Jubiliare consacrate ce
lei de-a XXV-a aniversări a Consi-

liului de Ajutor Economic Reciproc, 
o Reprezentanți personali ai pre

ședintelui Republicii au vizitat în 
cursul anului : R. A. Yemen, Su
dan, Bahrein, Qatar, Oman, Grecia, 
Cipru, Turcia. Iordania, S.U.A., E- 
gipt. Siria. Venezuela, Columbia, 
Ecuador, Republica Africa Cen
trală.

LA ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE
o Rezoluția „CREȘTEREA RO

LULUI O.N.U. ÎN VIAȚA POLITI
CĂ • INTERNAȚIONALA" inițiată 
de România, a fost adoptată în u- 
nanimitate și în ultima sesiune a 
Adunării Generale.

• România a fost inițiatoarea 
sau coautoarea propunerilor și re
zoluțiilor dezbătute de actuala sesiu
ne a Adunării Generale la numeroa
se puncte de pe ordinea de zi, între 
care : „Admiterea Guincei-Bissau", 
„Problema palestineană", „Retra
gerea tuturor trupelor staționate in 
Coreea de sud sub drapelul Națiu
nilor Unite" etc.

• Propuneri ale României privind 
un set de principii care să guver
neze activitatea și cooperarea sta
telor in domeniul materiilor prime 
și dezvoltării (la sesiunea a Vl-a 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U.).

e Ca stat membru al Comitetului 
de lucru, România a participat ac
tiv la elaborarea „Cartei drepturi
lor și obligațiilor economice ale 
statelor".

o Ca stat membru al Comitetu
lui de lucru, România a participat 
activ la elaborarea „Definiției a- 
gresiunii".

• ÎN COMITETUL O.N.U. PEN
TRU APLICAREA ȘTIINȚEI ȘI 
TEHNOLOGIEI : „Rolul științei 
și tehnologiei moderne în dezvolta
rea națiunilor și necesitatea coo
perării economice și tehnico-știin- 
țifice între state".
• LA CONFERINȚA MONDIA

LA A POPULAȚIEI : Rezoluția : 
„PENTRU O LUME MAI DREAP
TĂ".

• LA UNESCO : Rezoluția cu 
privire la cooperarea europeană in 
domeniul educației, științei, culturii 
și informației.

a ÎN COMISIA ECONOMICA A 
O.N.U. PENTRU EUROPA. Rezo
luția generală privitoare la activi
tățile de viitor ale comisiei.

LA CONFERINȚA 
PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE ÎN EUROPA

• Documentul de 
„Măsuri care să facă 
curgerea Ia forță și 
cu forța in relațiile 
participante la conferință".
• Propuneri privind „Urmările 

instituționale ale conferinței".

lucru privind 
efectivă nere- 
la amenințarea 
dintre statele

Cooperarea 
economică

• în prezent avem legături econo
mice cu 130 state, față de numai 

29 în anul 1950.
• Schimburile comerciale ale 

mâniei in perioada 1950—1973 
crescut de 15 ori, în timp ce 
mertul mondial a crescut de 8.3 
în perioada 1970—1974 volumul 
merțului exterior S-A DUBLAT,
portul pe locuitor crescind de 2,2 ori.

Ro- 
au 

co-
0X7 
CO- 
ex-

Congresul al XI-lea al P. C. R. a chemat la realizarea marilor deziderate
CREAREA UNEI NOI ORDINI 

ECONOMICE Șl POLITICE
Nicolaede tovarășulîn Raportul prezentat 

Ceaușescu se prevăd următoarele măsuri:
Lichidarea politicii imperialiste, colonialiste 

ncocolonialiste ; realizarea unor relații bazate 
deplina egalitate in drepturi între toate 
țiunile ; respectarea dreptului fiecărui popor 
a fi stăpin pe hogățiile naționale, de a-și ale
ge orînduirea socială pe care o dorește și de a se 
dezvolta independent ; măsuri hotărite pentru lichida
rea decalajului între țările dezvoltate și cele slab dez
voltate ; relații echitabile între prețurile materiilor pri
me și ale produselor industrializate ; stabilirea acestor 
prețuri trebuie să pornească de la necesitatea stimu
lării activității productive a tuturor popoarelor, a favo
rizării progresului mai rapid al țărilor slab dezvoltate; 
asigurarea accesului tuturor țărilor la materiile prime, 
sursele de energie, la cuceririle științei și tehnicii mo
derne ; programe speciale, sub egida O.N.U., a altor 
organisme internaționale, care să concentreze eforturile 
statelor spre realizarea unor obiective de importanță 
vitală privind dezvoltarea civilizației umane ; pentru 
soluționarea problemei alimentației, măsuri hotărite în 
vederea creșterii mai rapide a producției agricole, pu
nerii în valoare a unor noi surse, îndeosebi in țările 
în curs de dezvoltare ; asigurarea asistenței tehnice, 
intensificarea ajutorului pentru pregătirea cadrelor.

Și 
pe 

na
de

ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII
Programul preconizat în Raportul prezentat de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu prevede:
înghețarea și reducerea treptată a bugetelor de 

război, interzicerea folosirii armelor termonucleare și 
a altor arme de distrugere in masă; asumarea în mod 
solemn de către fiecare stat care deține arme nucleare 
a obligației de a înceta producerea de noi arme și de 
a trece la distrugerea celor existente ; crearea de zone 
denuclearizate. lichidarea bazelor militare străine ; re
ducerea treptată a efectivelor forțelor armate naționale, 
retragerea trupelor de pe teritoriile altor state ; redu
cerea trupelor și armamentelor, a cheltuielilor militare 
in prima etapă cu cei puțin 10—15 la sută — desigur 
mai substanțial în țările mari, cu armate puternice : 
desființarea blocurilor militare antagoniste, încetarea 
oricărei propagande de război ; este necesar ca proble
ma dezarmării generale și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare, stabilirea de măsuri concrete în acest dome
niu să se realizeze pe o bază larg democratică, cu par
ticiparea tuturor statelor interesate și, în acest scop, 
îmbunătățirea activității Comitetului pentru dezarmare 
de Ia Geneva, organizarea pe baze democratice a lu
crărilor tuturor conferințelor și organismelor consacrate 
dezarmării; informarea sistematică a opiniei publice 
internaționale prin dări de seamă periodice, cel puțin 
semestriale, asupra activității ce se desfășoară.

• Volumul schimburilor comerciale 
ale României cu celelalte țări socia
liste în perioada 1960—1974 S-A 
TRIPLAT.

Membră fondatoare a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, Româ
nia dezvoltă colaborarea economică 
cu celelalte țâri membre ale C.A.E.R., 
in spiritul Programului complex, a- 
doptat la București în 1971, lărgește 
cooperarea pe plan economic cu toa
te țările socialiste.

250 acțiuni de cooperare cu di
verse țări au fost finalizate în ulti
mii ani.

• 67 instrumente de colaborare 
(acorduri, protocoale, înțelegeri de 
cooperare în domenii specifice) în
cheiate cu ocazia vizitelor președin
telui Nicolae Ceaușescu peste ho
tare.

• 23 instrumente de cooperare 
încheiate cu prilejul vizitelor la ni
vel înalt din anul 1974.

47 societăți mixte au fost creata 
în ultimii ani, dintre care societăți 
de producție — 4 în țară și 13 peste 
hotare; societăți comerciale, de trans
port etc. — 28; bănci — 2.

• 3/5 reprezintă cota produselor 
industriale (mașini și utilaje, produ
se chimice și ale Industriei ușoare) 
in structura exportului.

• Volumul schimburilor cu țările 
In curs de dezvoltare in perioada 
1970—1973 a crescut de J ori.

• 16 societăți mixte, cu partici
parea românească, care-și desfă
șoară activitatea în țările in curs 
de dezvoltare.

• Schimburile economice cu țările 
capitaliste industrializate în perioada 
1960—1971 au sporit de Sj ori.

România aduce o contribuție activă 
în cadrul organizațiilor și organisme
lor economice internaționale din sis
temul O.N.U. sau legate de acest 
sistem : U.N.C.T.A.D., G.A.T.T.,
O.N.U.D.I.. F.A.O.. P.N.U.D., F.M.I., 
B.I.R.D., C.E.E.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA g București, Piața Sdntetî. Tel. 17 6010, 11 «o 20. Abonamentele ta fae ta oflcUle poștala șl dlfuaorlt din Întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin hROMPRESFIRATEWA» București 
Calea Grivițel nt. ti-Si P.O.B, — aooi. Tiparul g Combinatul poligrafic CASA SC1NTEII 40 391


