
DECRET PREZIDENȚIAL

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

privind conferirea ordinului „Victoria Socialismului"
Academiei pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor de conducere 

„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
Pentru merite deosebite în formarea cadrelor și contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului 

de edificare a socialismului în
Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
Președintele Republicii Socialiste România 
Articol unic. — Se conferă ordinul „Victoria 

ționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român.

Comunist Român România,
înființare, 
decretează :
Socialismului" Academiei pentru pregătirea și perfec-
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Președintele Republicii Socialiste România

în prezența 

conducerii partidului,

a avut loc ieri

ADUNAREA CONSACRATA
ANIVERSĂRII
ACADEMIEI

„ȘTEFAN GHEORGHIU"

„Subliniez încă o dată necesitatea de a acorda mai multă 

atenție muncii politico-ideologice, de a imprima un spirit combativ, 

ferm, în întreaga activitate teoretică-ideologică a partidului"Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
GONZALO J. FACIO

ministrul relațiilor externe și cultelor al Republicii Costa Rica

Stimați tovarăși,
Este o deosebită plăcere pentru 

mine să particip, împreună cu alți 
tovarăși din conducerea partidului, 
la a 30-a aniversare a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", de fapt a 
începutului organizării învățămîn- 
tului de partid în condiții legale.

Cu prilejul acestei aniversări, 
precum și cu ocazia acordării Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" a înal
tei distincții a Republicii Socialiste 
România ordinul „Victoria Socia
lismului", doresc ca, în numele Co
mitetului Central al partidului, pre
cum și al meu personal, să adre
sez cadrelor didactice, studenților 
și cursanților cele mai calde feli
citări și urări de noi și noi succese 
în activitatea viitoare. (Aplauze 
puternice, urale).

în decursul celor 30 de ani de 
existență, în această instituție de 
învățămînt s-au pregătit mii de 
activiști de partid și de stat. Ca 
și în alte domenii, și în organi
zarea Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" s-au produs în această pe
rioadă multe transformări și îm
bunătățiri. începînd din 1971 aces
tei instituții i-au revenit sarcini de 
mare răspundere în formarea ca
drelor de conducere pentru activi
tatea de partid și de stat. Aceasta 
a corespuns cu intrarea României 
într-o nouă etapă de dezvoltare, cu 
preocuparea conducerii pentru pre
gătirea la un nivel mai înalt a ca
drelor de partid și de stat, pen
tru perfecționarea continuă a cu
noștințelor lor în vederea realiză
rii în condiții optime a sarcinilor 
de mare răspundere ce le revin.

De altfel, conducerea partidului 
a acordat o atenție deosebită con
ținutului teoretic, ideologic și po
litic al întregului învățămînt, a- 
șezînd la baza lui concepția revo
luționară a clasei muncitoare, ma
terialismul dialectic și istoric, atot- 
biruitoarea învățătură marxist-le- 
ninistă.

Se poate spune că aproape to
talitatea cadrelor de partid și de 
stat au urmat, într-o formă sau 
alta, diferite cursuri ale Academiei 

„Ștefan Gheorghiu". Putem afirma 
că preocuparea constantă a con
ducerii partidului pentru ridicarea 
nivelului politic-ideologic al cadre
lor, al activului, al tuturor comu
niștilor a avut un rol primordial 
în desfășurarea cu succes a între
gii activități de făurire a socialis
mului, în creșterea rolului de forță 
politică conducătoare a partidului 
în toate domeniile vieții sociale. 
Comitetul Central dă o înaltă a- 
preciere rezultatelor obținute în 
întregul învățămînt de partid și, 
îndeosebi, în activitatea Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și își exprimă 
convingerea că și în viitor Acade
mia, toate școlile de partid își vor 
îndeplini cu succes sarcinile de 
mare răspundere ce le revin în 
formarea cadrelor de conducere, 
în ridicarea nivelului lor teoretic, 
politic și ideologic, pentru a parti
cipa activ la înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea. (Aplau
ze puternice).

Stimați tovarăși, /
Aniversarea a 30 de ani de la 

organizarea învățămîntului de 
partid în condiții legale — subli
niez aceasta pentru că și în con
diții de ilegalitate partidul nostru 
a organizat în țară învățământul 
de partid — are loc la numai cîte- 
va luni după Congresul al XI-lea, 
care a adoptat Programul partidu
lui, carta teoretică, ideologică și 
politică fundamentală a partidu
lui nostru, expresia marxism-Ieni- 
nismului creator în România — 
precum și Directivele privind dez
voltarea economico-socială a țării 
în următorul cincinal — 1976—1980 
•și, în perspectivă, pînă în 1990. A- 
ceste documente istorice, toate ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea, care 
a trasat linia politică generală, 
internă și externă, a partidului — 
luminează calea activității între
gului nostru partid, a întregului 
popor in lupta pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea fermă a 
României spre comunism, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării 

materiale și spirituale a întregii 
națiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Programul, Directivele, hotărî- 
rile Congresului al XI-lea sinteti
zează în mod minunat experiența 
revoluționară a partidului nostru, 
a muncii eroice desfășurate de oa
menii muncii din țara noastră, fără 
deosebire de naționalitate, de în
tregul popor pentru făurirea noii 
orînduiri sociale. Totodată, ele țin 
seama de experiența altor state în 
făurirea socialismului și comunis
mului, de concluziile activității 
revoluționare desfășurate de alte 
partide comuniste și muncitorești, 
de schimbările care au loc în via
ta internațională contemporană.

întreaga activitate a Partidului 
Comunist Român pornește de la 
studierea temeinică a realităților 
economico-sociale din țara noas
tră, are în vedere aplicarea crea
toare a adevărurilor universal va
labile la condițiile concrete din 
România. Tocmai datorită acestui 
fapt, partidul nostru a știut să-și 
elaboreze linia politică generală, 
strategia șl tactica, corespunzător 
fiecărei etape de dezvoltare a ță
rii noastre, să asigure mersul ferm 
înainte al poporului pe calea fău
ririi societății socialiste.

Marile realizări obținute în cel 
30 de ani de la eliberare de către 
poporul român, sub conducerea 
partidului, în transformarea revo
luționară a societății, în făurirea 
noii orînduiri sociale atestă cu 
putere justețea politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru. (A- 
plauzc puternice).

Atît cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la eliberare, cît și la 
Congresul al XI-lea am înfățișat 
pe larg drumul glorios de luptă al 
partidului și poporului nostru 
și de aceea nu mă voi referi acum 
la aceasta. Vă sînt cunoscute ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea, do
cumentele care stau la baza între
gii activități a partidului și po
porului nostru în perioada urmă
toare. Aș dori să subliniez doar 
faptul că realizarea cu succes a 

hotărîrllor Congresului al XI-lea 
impune perfecționarea continuă a 
întregii noastre activități, unirea 
eforturilor întregului partid, a în
tregului popor în măreața operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în această 
direcție, un rol de importanță' ho- 
tărîtoare are ridicarea nivelului 
politico-ideologic al cadrelor, al 
activului, al întregului partid. So
luționarea cu succes a problemelor 
tot mai complexe ale construcției 
socialiste solicită cadre cu o te
meinică pregătire teoretică, ideo
logică și politică, cu o bună pre
gătire profesională și practică, în 
stare să înțeleagă marile trans
formări \ revoluționare care au 
loc în țara noastră și pe plan in
ternațional, să acționeze în mod 
conștient, în concordanță cu ce
rințele dezvoltării sociale.

Așa cum am subliniat la Con
gresul al XI-lea, în următorii 
10—15 ani, în România se vor pro
duce schimbări fundamentale în 
structura economică și socială. Va 
avea loc o importantă creștere a 
forțelor de producție, dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale, ca urmare a continuării 
ferme a politicii de industriali
zare socialistă a țării. Se va reali
za, de asemenea, dezvoltarea pu
ternică a producției agricole, în 
condițiile lărgirii și modernizării 
continue a bazei ei materiale, ale 
mecanizării și chimizării, ale fo
losirii științei agrotehnice avan
sate. Vom promova cu consecvență 
dezvoltarea întregii activități de 
cercetare științifică, asigurînd pro
gresul tuturor domeniilor de ac
tivitate, al întregii societăți 
pe baza cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice mondiale, a ce
lor mai noi descoperiri ale cunoaș
terii umane din epoca noastră. 
Toate acestea vor produce schim
bări revoluționare și în structura 
socială, în relațiile de producție și 
în raporturile sociale. Ca urmare 
a dezvoltării economiei naționale, 
a creșterii avuției și venitului na
țional. se va ridica puternic ni

velul de trai material și spiritual 
al întregului popor — țelul su
prem al politicii partidului, esen
ța însăși a făuririi noii orînduiri 
sociale, a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România 
(Vii aplauze).

Toate aceste mutații și schimbări 
vor constitui parte integrantă a 
procesului revoluționar de trans
formare continuă a societății în 
noul stadiu de dezvoltare a socia
lismului, de trecere treptată spre 
comunism.

în acest context, vom asista la 
lărgirea continuă a democrației so
cialiste, la perfecționarea organi
zării și conducerii vieții economi
co-sociale prin asigurarea cadru
lui organizatoric cel mai cores
punzător participării oamenilor 
muncii, a întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, a întregii societăți. Por
nim constant de la faptul că so
cialismul. societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și comu
nismul nu se pot realiza decît cu 
participarea activă și conștientă a 
întregului popor, că acesta se con
struiește pentru popor, și trebuie 
să facem totul ca poporul să fie 
făuritorul conștient al propriului 
său viitor. (Aplauze puternice. în
delungate).

în aceste condiții va avea loc 
creșterea și mai puternică a rolu
lui politic conducător al partidu
lui, care va trebui să asigure con
ducerea unitară și conștientă a 
tuturor proceselor revoluționare, 
să acționeze cu hotărîre împotriva 
vechiului ce nu mai corespunde 
cerințelor dezvoltării sociale, să 
sesizeze noul și să-1 promoveze cu 
curaj și fermitate în toate dome
niile de activitate. Pornind de la 
faptul că lupta între vechi și nou 
va continua să se manifeste în în
treaga perioadă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului, că vor 
apărea continuu contradicții în di
ferite domenii de activitate, parti
dului îi revine rolul de a sesiza la 
timp apariția diferitelor contradic
ții și de a acționa pentru înlătu
rarea lor, de a da curs și asigura 
afirmarea cu putere a noului, de 
a acționa pentru dezvoltarea conti
nuă a forțelor de producție, pen
tru perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, a organizării 
întregii societăți socialiste și comu
niste pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și cunoașterii u- 
mane. (Aplauze puternice).

în noua etapă de dezvoltare, 
partidul nostru va acționa, de a- 
semenea, pentru creșterea rolului 
statului în conducerea unitară, pe 
baza planului național, a întregii 
activități economico-sociale. Așa 
cum se subliniază în Programul 
partidului, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și a 
comunismului nu se pot realiza la 
întîmplare, la bunul plac ; este ne
cesară o temeinică planificare pen
tru dezvoltarea armonioasă a tu- 
(Continuare in pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 28 martie, pe 
ministrul relațiilor externe și culte
lor al Republicii Costa Rica, Gonzalo 
J. Facio, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La primire a luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ministrul costarican a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu cordiale 
felicitări cu prilejul realegerii sale 
in înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind pentru felicitările adre
sate, președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită po
porului prieten costarican urări de 
bunăstare și prosperitate.

în timpul convorbirii a fast ex
primată satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor prietenești 
româno-costaricane. De ambele părți 
s-a reafirmat hotărirea de a acționa 
în spiritul prevederilor Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Costa Rica, al înțelegerilor la 
care s-a ajuns cu prilejul con

TODO KURTOVICI
membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 

secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al C.C.I.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază. .„pe Todo Kurtovici, 
membru al Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, se
cretar în Comitetul Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., care întreprin
de o vizită in țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej, tovarășul Todo 
Kurtovici a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
prietenesc din partea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Oaspetele 
a transmis, de asemenea, secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român un salut cordial din partea 
tovarășului Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Iosip Broz 
Tito, tovarășului Stane Dolanț, ce
lorlalți membri ai conducerii U.C.I. 
un salut prietenesc, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po

Dia tronita 

marii

întreceri
Au îndeplinit planul cincinal
® 7 unități economice 

din județul Alba
ALBA IULIA (Corespondentul 

„Scînteiî", Ștefan Dinică). — In ju
dețul Alba, marea întrecere socia
listă pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului cunoaște în 
tntimpinarea zilei de 1 Mai un a- 
vint deosebit. Ca urmare, în acest 
an au mai raportat îndeplinirea 
sarcinilor de producție pe întregul 
cincinal întreprinderea minieră 
Baia de Arieș. întreprinderea de 
încălțăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia și uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești. Astfel, nu
mărul unităților economice din ju
dețul Alba care au îndeplinit inte
gral sarcinile cincinalului a ajuns 
la șapte.

© 5 unități industriale și 
de construcții din jude
țul Argeș

Pînă la această dată, un număr 
de 5 unități industriale și de con
strucții din județul Argeș și-au în
scris numele pe lista celor care 
și-au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile de plan din actualul cinci
nal. Calculele arată că avansul în

vorbirilor la înalt nivel avute la San 
Jose și la București, pentru întărirea 
și adîncirea relațiilor de prietenie și 
cooperare statornicite intre cele două 
țări și popoare.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții politice internaționale, s-a re
levat tendința tot mai puternică de 
afirmare a dorinței și hotărîrii po
poarelor de a asigura destinderea și 
pacea in lume. A fost evidențiat 
faptul că, in actualele condiții, țările 
mici și mijlocii pot și trebuie să 
participe activ la soluționarea pro
blemelor majore ale contemporanei
tății, la statornicirea unei noi ordini 
politice și economice în viața inter
națională. Au fost scoase în evidență 
rolul și influenta crescinde ale forțe
lor păcii, democrației și progresului 
pentru eliminarea politicii imperia
liste de dominație, agresiune și ames
tec în treburile altor state, pentru 
respectarea dreptului popoarelor de 
a decide ele însele asupra căilor de 
dezvoltare economică și socială, In 
conformitate cu propriile lor aspira
ții și interese legitime.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

poarelor iugoslave noi succese In 
construirea socialismului.

în cursul întrevederii s-a făcut o 
informare reciprocă asupra activită
ții și preocupărilor Partidului Comu
nist Român și Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. De ambele părți au 
fost exprimate satisfacția pentru bu
nele raporturi stabilite între cele 
două partide, precum și dorința ca, 
pornind de la posibilitățile existente, 
să se dezvolte și mai mult, pe mul
tiple planuri, relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre țările 
și popoarele noastre.

în acest context a fost reafirmată 
dorința de a lărgi contactele dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, de 
a intensifica schimbul de păreri și de 
experiență dintre cele două partide 
în domeniul ideologic.

Au fast abordate, totodată, unele 
probleme ale situației internaționale, 
ale activității ideologice pe plan in
ternațional, precum și unele aspecte 
ale mișcării comuniste și muncito
rești. în acest cadru a fost eviden
țiată dorința ambelor partide de a 
intensifica conlucrarea dintre ele, de 
a-și aduce o contribuție tot mai În
semnată la rezolvarea problemelor 
majore ale lumii contemporane în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului, păcii, colabo
rării și înțelegerii între națiuni.

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

registrat de aceste colective frunta
șe, printre care se află cele ale în
treprinderii de confecții din Curtea 
de Argeș, Grupului de șantiere 
pentru construcții și instalații pe
troliere din Pitești, sectorului in
dustrial al Trustului județean de 
construcții Argeș ș.a„ se va mate
rializa pînă la finele anului intr-o 
producție suplimentară evaluată la 
peste 1 miliard lei.

© Silvicultorii din județul 
Covasna

SFÎNTU-GHEORGHE (Corespon
dentul „Scînteii", Tomori Geza). 
Harnicii silvicultori ai județului 
Covasna raportează încheierea cam
paniei de Împăduriri prevăzute 
pentru cincinalul 1971—1975. Obți
nerea acestui frumos succes — îm
pădurirea unei suprafețe totale de 
8 090 ha — se datorează unei bune 
organizări a întregii campanii, asi
gurării unui material săditor de 
bună calitate produs în proporție 
de 95 la sută în pepinierele proprii 
de oe lingă ocoalele silvice. In cam
pania de împăduriri din această pri
măvară, cele 8 ocoale silvice ale 
județului Covasna vor planta peste 
prevederile cincinalului 6 milioane 
de puieți de rășinoase și foioase, pe 
o suprafață de peste 1 900 hectare.
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ÎNTILNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea consacrată aniversării

& „lurtea de onem", cuvinte de îndemn și prețuire
Cu prilejul aniversării a 30 de ani de la constituirea Academiei „Ștefan Gheorghiu" 

adresez cadrelor didactice, studenților și cursanților calde felicitări și urări de noi succese în 
realizarea importantelor sarcini ce revin acestei înalte instituții ideologice de pregătire și 
perfecționare a cadrelor chemate să înfăptuiască politica științifică, marxist-leninistă, a 
partidului nostru.

Apreciez rezultatele obținute de studenții și profesorii Academiei și îmi exprim con
vingerea că vor face totul pentru a ridica pe o treaptă superioară întreaga lor activitate, 
adueîndu-și contribuția activă la realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, la transpunerea cu succes în viață a Programului Partidului Comunist 
Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Academiei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Cornel Burtică, Paul 
Niculescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
loan Ursu, a vizităt'Vineri, 28 martie, 
Academia „Ștefan. Gheorghiu", cu 
prilejul sărbătoririi a trei decenii de 
la înființarea acestui prestigios for 
de invățămint politic și perfecționare 
a cadrelor de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat au fost în- 
tîmpinați de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
consiliului de conducere, rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", de 
întreaga conducere a instituției de 
învățămînt superior de partid. Pro
fesorii și studenții aflați la speciali
zare au primit pe secretarul general 
al partidului cu multă dragoste și 
entuziasm, cu îndelungi ovații.

La unitățile. Academiei de pe plat
forma Otopeni, rectorul a prezentat 
dezvoltarea din 'ultimii ani a Acade
miei, ca urmare a sprijinului, a 
îndrumării permanente acordate de 
partid, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Toate institutele com
ponente ale Academiei dispun as
tăzi — a ținut să sublinieze to
varășul rector — de o puternică 
bază materială, de cadre didac
tice și specialiști cu o temeinică 
pregătire politică și profesională.

în timpul vizitării unor laboratoa
re și cabinete de specialitate, secre
tarul general al partidului este infor
mat despre rezultatele obținute 
în promovarea metodelor moder
ne de conducere, organizare a pro
ducției și a muncii. întregul program 
este tot mai strîns legat de ce
rințele curente și de perspectivă 
ale întreprinderilor, centralelor in
dustriale, institutelor de cercetări și 
proiectări. Numeroase cursuri, apli
cații practice și proiecte se efectuea
ză, potrivit indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în unități produc
tive. Este relevată în acest context 
contribuția adusă de absolvenți la 
soluționarea unor probleme privind 
perfecționarea proceselor de produc
ție, la mai buna organizare a muncii 
în unitățile in care își desfășoară ac
tivitatea.

Apreciind aceste realizări, secreta
rul general al partidului subliniază 
că absolvenții trebuie să valorifice 
mai bine cunoștințele dobîndite 
la cursuri în direcția sporirii ș- 
ficienței economice în unitățile in 
care lucrează, creșterii productivității 
muncii, reducerii costurilor de pro
ducție. Recomandă, de asemenea, 
conducerilor ministerelor, centralelor 
industriale și întreprinderilor să fo
losească în locurile-cheie ale activi
tății cadre specializate aici.

Se vizitează una din sălile Centru
lui pentru perfecționarea pregătirii 
cadrelor din țările în curs de dez
voltare, unde iși completează cunoș
tințele în probleme de conducere și 
organizare specialiști din diferite țări 
ale Americii Latine. Africii și Asiei.

Adresindu-se studenților de peste 
hotare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat să obțină rezultate dintre 
cele mai bune în pregătire pentru a 
putea contribui cit mai din plin la 
dezvoltarea multilaterală a țărilor lor.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid s-au oprit citeva momente 
la Centrul de prelucrare automată a 
datelor și consultanță, unitate 
dotată cu sisteme de calcul 
— Felix-C-256 și I.B.M.-360/40. 
Acest centru formează specialiști 
pentru introducerea tehnicii electro
nice de calcul în unitățile economice 
și ale administrației de stat și desfă
șoară, totodată, activitate de cerce
tare științifică și aplicativă. împreu
nă cu diferite întreprinderi, aici au 
fost elaborate numeroase proiecte 
destinate utilizării tehnicii de calcul 
în planificarea, programarea produc
ției. in aprovizionarea, gestiunea 
stocurilor, desfacerea produselor.

Examinind unele din rezultatele 
obținute în urma introducerii tehni
cii electronice de calcul în activita
tea întreprinderilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția că Institu
tul central de pregătire a cadrelor de 
conducere din economie și adminis
trația de stat. Centrul de reciclare a 
cadrelor de conducere din’ economie, 
ca si cursurile pentru pregătirea ca
drelor de specialitate în probleme de 
conducere si organizare trebuie să 
pună în centrul preocupărilor proble
mele sporirii eficientei economice, 
creșterii • productivității, diminuării 
consumurilor de materii prime și 
materiale, organizării superioare a 
muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
deplasat apoi la sediul central al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

Profesorii, studenții și cursanții 
Academiei trăiesc cu intensitate 
acest moment sărbătoresc. Alături 
de ei se află arhitecțil și con
structorii ce ridică noile edificii ce 
vor îmbogăți baza materială a aces
tei însemnate instituții de invățămint, 
unde, în final, vor putea studia si
multan, în condiții optime, circa 
3 000 de studenți. Noua construc
ție care se înalță aici va cu
prinde 9 amfiteatre, numeroase săli 
pentru seminarii și dezbateri, cabi
nete si laboratoare multifuncționale, 
spații pentru librărie, bibliotecă, sec
tor de documentare, pentru termi
nale de calculatoare. Clădirea va fi 
înzestrată cu sistem de televiziune în 
circuit inchis care va funcționa pe

5 canale, aparatură electronică șl 
studio pentru proiectil de filme di
dactice.

Sint prezentate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu procedeele constructive 
moderne la care au recurs construc
torii pentru a grăbi lucrările, in așa 
fel incit clădirea să poată fi pre
dată beneficiarilor înaintea termenu
lui fixat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu vizitează 
apoi noul cămin, care oferă condiții 
confortabile de cazare, în camere de 
2 și 3 locuri, unui număr de aproape 
1 500 de studenți. Este apreciată con
cepția in care s-a realizat această 
construcție.

în holul noului cămin a fost ame
najată o expoziție care oferă o 
imagine sugestivă despre bogata ac
tivitate a Academiei, despre pro
gresele înregistrate pe linia a- 
plicării indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind moderni
zarea învățămintului. Gazdele arată 
că cele 18 unități de învăță
mînt care funcționează în ca
drul Academiei sint frecventate, 
anual, de 13 000 de cursanți. Numai 
în perioada anilor 1971—1974. aproa
pe 24 000 de cadre au absolvit aici 
cursuri de pregătire, perfecționare 
sau de specializare. Se subliniază 
că numai 40 la sută din timpul afec
tat procesului de invățămint este des
tinat cursurilor teoretice și dezbate
rilor, restul fiind rezervat aplicați
ilor practice sau activității în orga
nisme politice și de stat, organiza
ții obștești sau unități 
Academia a încheiat, pe 
de contracte, vizînd 
unor teme de cercetare 
aplicate în practică. Aici se 
prind, de asemenea, cercetări inter- 
disciplinare, cu valoare teoretică și 
practică de mare importanță privind 
problemele actuale ale creșterii rolu
lui conducător al partidului, știin
ței conducerii, perfecționării organi
zării unităților economice, precum șl 
probleme actuale ale lumii contem
porane.

Secretarul 
insistă 
țările 
ciale 
singur 
mai bine tematica investigațiilor și 
să concentreze forțele asupra 
blemelor de interes prioritar.

Se face apoi un scurt popas 
cantina instituției, construcție 
dernă, cu o capacitate de 
simultană

După încheierea vizitei, în drum 
spre amfiteatrul unde urmează să 
aibă loc adunarea festivă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat sint salu
tați din nou cu multă căldură de su
tele de studenți ai Academiei, care 
ovaționează cu însuflețire pentru 
partid și secretarul său general.

Vineri Ia amiază a avut loc adu
narea festivă consacrată împlinirii a 
30 de ani de existentă a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

Participanții au făcut secretarului 
general al partidului o entuziastă 
manifestare de dragoste si prețuire.

în aplauzele si ovațiile însuflețite 
ale celor prezenți, in prezidiu iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Janos Fazekas. Paul- Niculescu, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu. Leonte Răutu. Iosif Uglar, Iile 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
loan Ursu.

In sală se aflau cadre didactice, 
studenti și cursanți ai Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", participant! de 
peste hotare la cursurile organizate 
în Academie. De asemenea, la festi
vitate au luat parte delegații și re
prezentanți ai unor școli superioare 
de partid, academii și institute de 
științe sociale din străinătate, invi
tați la sărbătorire : delegația Școlii 
superioare de partid de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S., condusă de E. M. Ceha- 
rin. rector ; delegația Școlii superioa
re de știinte politice de ne lingă C.C. 
al P.M.U.P.. condusă de Vladislav 
Zastavni, rector ; delegația Școlii 
politice superioare de pe lingă C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, condusă de 
Vațlav Keveș, rector ; delegația In
stitutului „Maurice Thorez" de pe 
lingă C.C. al P.C. Francez, condusă 
de Jean Buries, director ; reprezen
tantul Academiei de știinte sociale 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., M. Mo
rozov. secretar al comitetului de 
partid ; delegația Școlii de partid 
„Sirola Opisto" a P.C. Finlandez, 
condusă de Matti Peltonen. rector ; 
delegația Academiei de științe so
ciale si conducere socială de pe lingă 
C.C. al P.C. Bulgar, condusă de Ivan 
Vîlov, prorector : delegația Facultă
ții de științe politice a Universității 
din Belgrad, condusă de Naiden Pa- 
șici, decan ; reprezentantul Scolii su
perioare de partid „Karl Marx“ de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G., prof. dr. Horst 
Lehfeld : reprezentantul Școlii națio
nale „Antonio Lopez" a P.C. din Cuba, 
Rend Castelannos, director ad
junct : reprezentantul Institutului de 
știinte sociale de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G.. prof. Hohanes Zelt ; dele
gația Institutului „Antonio Gramsci", 
condusă de Adriano Guerra, membru 
al biroului de conducere ; reprezen
tantul Școlii politice superioare a 
C.C. al P.M.S.U.. prof. Gydrgy Santo, 
șef de catedră ; reprezentantul Insti
tutului central pentru conducerea 
socialistă a economiei de ne lingă 
C.C. al P.S.U.G., prof. Wolfgang Sa- 
lecker.

Deschizînd adunarea festivă, to
varășul Leonte Răutu a exprimat 
sentimentele de bucurie și adîncă 
satisfacție ale cadrelor didactice și 
studenților Academiei, prilejuite de 
prezența secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ve
dem în această prezență — a spus 
rectorul Academiei — încă o expresie 
a excepționalei atenții acordate de 
conducerea partidului, de dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, activității de formare a 
cadrelor pentru toate domeniile vie
ții economico-sociale, o manifestare 
a solicitudinii de care s-a 
și se bucură constant din 
dumneavoastră Academia 
Gheorghiu".

După ce a salutat călduros

bucurat 
partea 

„Ștefan

economice, 
acest an, 61 

finalizarea 
ce vor fi 

între-

general al partidului 
asupra necesității ca cerce- 
în domeniul științelor so- 
să fie coordonate de un 
centru, capabil să orienteze

pro-

la 
mo- 

servire 
pentru 1 000 de locuri.

După ce a salutat călduros pe cei
lalți membri ai conducerii de partid, 
pe toți invitații care iau parte la ani
versare, vorbitorul a mulțumit căl
duros delegațiilor străine participan
te la sărbătoare pentru saluturile 
transmise, exprimîndu-și convingerea 
că schimburile de experiență, contac
tele, colaborarea cu aceste instituții 
se vor dezvolta și pe viitor, în spi
ritul respectului reciproc și al inter
naționalismului socialist, ca expresie 
a relațiilor de prietenie intre parti
dele comuniste și muncitorești.

Partidul Comunist Român — a 
spus în continuare vorbitorul — a 
privit întotdeauna formarea de ca
dre revoluționare, ieșite din rinduri- 
le clasei muncitoare, ale maselor 
populare, călirea lor politică și ideo
logică drept una din condițiile fun
damentale ale exercitării rolului său 
de forță conducătoare a revoluției și 
a edificării noii societăți. La numai 
citeva luni după cotitura istorică de 
la 23 August 1944 și la citeva zile de 
la instaurarea primului guvern re
voluționar democratic lua ființă la 
București, prin hotărîrea partidului, 
„Universitatea muncitorească a Par
tidului Comunist Român", devenită 
mai tîrziu Școala superioară de 
partid „Ștefan Gheorghiu", iar mai 
apoi Academia „Ștefan Gheorghiu".

în cei 30 de ani de existență, do- 
bindind noi structuri organizatorice 
și sarcini tot mai ample și mai com
plexe, Academia a pregătit multe 
mii de activiști pentru organele de 
partid, de stat, economice și admi
nistrative, pentru organizațiile de 
masă șl obștești. Practic, nu există 
domeniu al activității de partid, eco
nomico-sociale, ideologice unde să nu 
fie prezenți absolvenți al variatelor 
forme de pregătire și perfecționare 
din cadrul Academiei.

Un moment crucial în dezvoltarea 
instituției noastre l-a constituit Ho- 
tărirea Comitetului Executiv al C.C.

Mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
întruniți în adunarea festivă în

chinată aniversării a 30 de ani de 
activitate a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", în aceste clipe emoțio
nante, marcate de prezența dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de înalta distinc
ție acordată Academiei, noi, cadrele 
didactice, studenții și cursanții ne 
angajăm in mod solemn să contri
buim cu toate forțele la transpunerea 
in viață a liniei politice interne și 
internaționale a partidului, a hotări
rilor de însemnătate istorică ale Con
gresului al XI-lea, a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
tării spre comunism. Vom sluji cu 
devotament nețărmurit partidul și 
poporul, punînd întreaga noastră e- 
nergie, capacitate de muncă și price
pere în slujba propășirii continue a 
scumpei noastre patrii, a apărării in
dependenței și suveranității ei, a a- 
firmării tot mai puternice a națiunii

noastre socialiste în rîndul națiuni
lor lumii.

Programul partidului, elaborat cu 
contribuția dumneavoastră hotări- 
toare — expresie strălucită a mar- 
xism-leninismului creator — Direc
tivele adoptate de Congresul al XI- 
lea, orientările stabilite de condu
cerea partidului, întreaga dumnea
voastră operă teoretică reprezintă 
fundamentul întregii noastre activi
tăți instructiv-educative și de cerce
tare științifică menite să formeze 
cadre competente, înzestrate cu ca
pacitatea de a descifra cerințele o- 
biective ale mersului societății, de a 
contribui la dezvoltarea teoriei In 
strinsă legătură cu activitatea prac
tică a construcției socialiste.

Indicațiile și sarcinile din cuvîn- 
tarea pe care ați rostit-o la această 
adunare constituie pentru noi c 
călăuză clară și rodnică în perfecțio
narea procesului de invățămint, în 
legarea lui organică cu cercetarea și 
practica, in ridicarea continuă a efi-

cienței întregii activități de formare 
Si perfecționare a cadrelor.

Chezășia sigură a îndeplinirii 
exemplare a înaltelor responsabili
tăți care ne revin este îndrumarea 
și conducerea directă a întregii acti
vități a Academiei de către Comi
tetul Central al partidului, preocu
parea deosebită pe care o acordați 
personal tuturor problemelor ei fun
damentale — conținutului și struc
turii planurilor de invățămint și de 
cercetare, selecționării cadrelor di
dactice și a studenților, repartizării 
in muncă a absolvenților — grija 
permanentă pentru dezvoltarea pu
ternică a bazei materiale, pentru 
condițiile de muncă și de viață ale 
corpului profesoral și studenților. A- 
tenției cu care sintem înconjurați îi 
vom răspunde prin eforturi sporite 
pentru ridicarea activității noastre la 
nivelul exigențelor formulate la al 
XI-lea Congres în fața militanților 
comuniști, astfel încit Academia 
„Ștefan Gheorghiu" să reprezinte o

puternică citadelă a spiritului de 
partid, in care, odată cu formarea 
unei înalte competențe, in pas cu 
cerințele științei și tehnicii contem
porane, să fie cultivate trăsăturile 
activistului de partid — fermitatea 
și vigilența revoluționară, spiritul de 
disciplină, receptivitatea față de tot 
ce e nou, avansat, combativitatea și 
intransigența față de tot ce e vechi, 
perimat. Ne angajăm să promovăm 
și să înfăptuim cu fermitate princi
piile eticii și echității socialiste, 
cultivăm 
muncă, in familie, în viața socială.

Ne vom călăuzi 
după inaltul exemplu pe care-1 oferă 
activitatea dumneavoastră neobosită, 
model de conștiință comunistă, de 
patriotism înflăcărat și internațio
nalism consecvent, de dinamism și 
cutezanță revoluționară, de profundă 
răspundere față de destinul țării, 
față de cauza socialismului și comu
nismului în România, a făuririi unei 
lumi mal bune si mai drepte.

să 
atitudinea comunistă in

in permanență

al P.C.R. cu privire la organizarea 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" pen
tru pregătirea cadrelor de conducere 
a activității de partid, social-politice, 
economice și administrației de 
adoptată în octombrie 1971, pe 
căreia funcționează in prezent 
de mia.

In noua structură și-a găsit 
terializarea o concepție originală, al 
cărei autor este, așa cum știm cu 
toții, secretarul general al partidului 
nostru. Pornind de la cerințele sta
diului actual de dezvoltare a vieții 
noastre sociale, de la problemele 
complexe pe care le ridică procesul 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, conducerea 
partidului a decis ca întreaga acti
vitate de pregătire și perfecționare a 
cadrelor de partid, de stat și din e- 
conomie să se realizeze intr-un sis
tem unitar, în cadrul unei instituții 
centrale de partid și de stat : Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

în actuala ei structură. Academia 
reunește 18 unități de învățămînt, in
struire și perfecționare : Institutul 
pentru pregătirea cadrelor în proble
mele conducerii social-politice ; In
stitutul central de pregătire a ca
drelor de conducere din economie și 
administrația de stat ; Facultatea de 
ziaristică ; Doctoratul ; școli centrale 
ale organizațiilor de masă ; centrele 
de perfecționare a pregătirii cadrelor 
de partid și de stat din domeniul 
științelor sociale și relațiilor externe ; 
cursuri pentru specialiști în proble
mele organizării și conducerii, pre
cum și ale utilizării tehnicii de cal
cul ; cursuri pentru cadre din țările 
în curs de dezvoltare. La acestea se 
adaugă sarcina de a indruma activi
tatea celor zece școli interjudețene 
de partid.

în miezul întregii noastre activi
tăți de formare și perfecționare a 
cadrelor se află însușirea teoriei 
materialismului dialectic și istoric, a 
ideilor socialismului și comunismu
lui, cunoașterea aprofundată a poli
ticii partidului, care, așa cum se 
subliniază în Programul adoptat de 
Congresul al XI-lea al partidului, re
prezintă expresia marxism-leninis- 
mului aplicată creator la condițiile 
României. Sintem preocupați să sti
mulăm gîndirea creatoare, activă a 
studenților și cursanților, să dezvol
tăm la ei convingerea că teoria mar
xistă este organic ostilă stagnării și 
dogmelor, să ne călăuzim după mo
dul '.novator, cutezător și, totodată, 
riguros științific, în care partidul 
nostru, conducerea sa, abordează 
problemele practicii sociale revolu
ționare din țara noastră ca și pro
blemele lumii contemporane.

Evocînd momentul de acum cinci 
ani, cînd, in această sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresa Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" o critică justifi
cată, atrăgînd atenția că problemele 
științei conducerii nu ocupă locul 
corespunzător în programele Acade
miei, vorbitorul a spus : în anii 
ce au trecut de atunci, programele 
tuturor formelor de invățămint din. 
Academie au fost îmbogățite cu mai 
multe discipline cu caracter teore
tic, metodologic și practic vizînd 
probleme actuale ale conducerii 
științifice a societății, probleme ale 
exercitării de către partid a rolului 
său conducător, ale perfecționării ac
tivității organelor de stat și econo
mice, ale planificării și prognozei, 
ale metodelor modeme de investi
gare a realităților sociale, de analiză 
și decizie.

Cercetarea științifică din cadrul 
Academiei, desfășurată de laboratoa
rele tematice lnterdisciplinare, de 
catedre și alte colective didactice și 
de instruire, urmărește să răspundă 
acestor cerințe ale partidului. în a- 
cest spirit sint orientate cercetările 
în domeniul filozofiei, științelor po
litice și economice, sociologiei, vieții 
internaționale contemporane, anali
zei critice a curentelor de idei străi
ne. Aria amplă a problemelor isto
riei noastre naționale, a problemelor 
actuale și de perspectivă ale con
strucției socialismului și comunismu
lui, ale proceselor și fenomenelor 
caracteristice epocii contemporane, 
supuse unei profunde analize știin
țifice în documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, constituie pen
tru noi un stimulent puternic în ve
derea intensificării muncii de inves
tigare și cercetare în diferite 
muri ale științelor sociale.

în cadrul vizitei, care a precedat 
această adunare, am căutat să pre
zentăm unele aspecte ale cercetării 
aplicative desfășurate în Academie. 
Sintem hotăriți să ne înmulțim efor
turile în direcția integrării învăță- 
mîntului cu cercetarea și practica, 
idee excepțional de fecundă, pentru 
a cărei realizare militează cu atîta 
pasiune și perseverență secretarul 
general al partidului. Vom dezvolta 
in continuare legăturile noastre pe 
acest plan cu ministerele, centrale
le, unitățile economice și administra
tive, comitetele județene de partid, 
concentrîndu-ne atenția asupra creș
terii contribuției corpului didactic, 
precum și a participării studenților, 
cursanților și doctoranzilor la efec
tuarea unor lucrări cu o eficiență 
reală, pentru diferite domenii ale 
activității politice, social-economice 
și spirituale.

Consiliul de conducere, comitetul 
de partid, întregul colectiv al Aca
demiei — a spus vorbitorul — se an
gajează în fața conducerii de par
tid să facă totul pentru a înlătura 
neajunsurile din activitatea noastră, 
excluzind orice tendință de auto- 
mulțumire și asigurind îmbunătăți
rea continuă a tuturor laturilor mun
cii la nivelul exigențelor partidului. 

Avem privilegiul de a ne desfășura 
activitatea sub îndrumarea nemijlo
cită a conducerii partidului și per
sonal a secretarului său general. 
Toate problemele de bază ale conți
nutului și orientării activității insti
tuției noastre sint sistematic și mi
nuțios analizate de conducerea 
superioară de partid. Am bene
ficiat de fiecare dată de indica
țiile deosebit de prețioase, pătrunză
toare și exigente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cunoaștem pre
ocuparea sa pentru dezvoltarea ba
zei materiale de care dispune Aca
demia, pentru condițiile de muncă 
și de viață ale cadrelor didactice și 
ale studenților.

Este, de aceea, o datorie de onoare 
pentru mine ca. la această adunare, 
să aduc conducerii partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
călduroase mulțumiri pentru grija și 
atenția manifestate față de institu
ția noastră, dind astfel glas simță- 
mintelor de care sint animați toți

stat, 
baza 
Aca-

ma-

ra-

activiștii ce muncesc și studiază in 
Academia „Ștefan Gheorghiu".

Ne despart puține zile — a subli
niat vorbitorul — de acel memora
bil eveniment al istoriei noastre con
temporane cînd Marea Adunare Na
țională a reales pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Conducător de partid, om politic 
și ginditor cu însușiri excepționale, 
patriot înflăcărat, internaționalist 
consecvent, el întruchipează in mod 
strălucit năzuințele cele mai înalte 
ale poporului român. De numele 
său sint, pe bună dreptate, asociate 
în conștiința întregului nostru popor 
marile înfăptuiri pe care le-am do- 
bîndit în cursul ultimului 
perspectivele însuflețitoare 
în fața țării de Programul 
lui.

Vă adresăm, tovarășe 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări, 
urările noastre de sănătate și putere 
de muncă, pentru ca, în fruntea par
tidului și statului, să conduceți 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a țării spre comunism.

Urmînd în permanență înaltul 
exemplu pe care îl oferă activitatea 
dumneavoastră neobosită — a înche
iat vorbitorul — sîntem ferm hotăriți 
să slujim cu devotament nețărmu
rit partidul și poporul, cauza socia
lismului și comunismului, să punem 
întreaga noastră energie, capacitate 
de muncă și pricepere în slujba pro
pășirii continue a patriei, a afir
mării ei tot mai puternice în rîn
dul națiunilor lumii.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, a dat apoi citire Decre
tului prezidențial prin care a fost 
conferit ordinul „Victoria Socialis
mului" Academiei pentru pregătirea 
și perfecționarea cadrelor de condu
cere „Ștefan Gheorghiu" de pe lin
gă C.C. al P.C.R.

în uralele nesfirșite ale celor pre- 
zenți, care dau glas sentimentelor de 
adincă recunoștință și deplină sa
tisfacție pentru cinstirea acordată 
acestei prestigioase instituții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, înmînează înalta dis
tincție tovarășului Leonte Răutu, 
președintele consiliului de conducere 
și rector al Academiei.

Mulțumind, tovarășul 
Răutu a exprimat profunda 
dine conducerii de partid și 
personal tovarășului 
Ceaușescu, pentru înalta 
ce a fost conferită Academiei „Ște
fan Gheorghiu" la împlinirea a 30 
de ani de existență. în aceste clipe 
— a spus vorbitorul — ne stăpinește, 
mai presus de orice, conștiința res
ponsabilității sporite care decurge 
pentru noi din această cinstire. Ca 
activiști ai partidului, ca fii devo
tați ai poporului și patriei noastre 
socialiste, vă asigurăm că vom munci 
cu întreaga dăruire, cu pasiune și 
perseverență pentru a ne arăta 
demni de aprecierile materializate în 
distincția pe care ne-ați înminat-o. 
Vă mulțumim încă o dată cu emoție 
și recunoștință.

Luind cuvîntul, Augustin Tomuț, 
student în anul IV al Institutului 
pentru pregătirea cadrelor în proble
mele conducerii social-politice, a 
spus : Alături de întregul colectiv 
al Academiei, studenții Institutului 
pentru pregătirea cadrelor in proble
mele conducerii social-politice tră
iesc astăzi momente solemne, care 
vor rămîne de neuitat pentru noi 
toți : intîlnirea cu cel mai iubit și 
devotat fiu al națiunii noastre socia
liste, revoluționar intransigent și in
ternaționalist consecvent, înzestrat 
cu o puternică clarviziune politică, 
cutezanță in gîndire, mare capacitate 
de analiză și sinteză a fenomenelor 
din societatea românească, din viața 
internațională, cu un nedezmințit u- 
manism, care se află azi în mijlocul 
nostru, cu prilejul aniversării celor 
trei decenii de existență a Acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

Folosesc acest prilej pentru 
prima conducerii partidului, 
neavoastră personal, tovarășe 
tar general, gratitudinea noastră 
profundă pentru grija permanentă 
ce ne-o purtați, pentru condițiile ex
celente de studiu și de viată case 
ne-au fost create, pentru tot ce do- 
bindim în acest înalt for al partidu
lui pentru pregătirea noastră ca mi- 
litanți ai Partidului Comunist Ro
mân.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că, îndrumați de consiliul de 
conducere al Academiei, de comite
tul de partid, beneficiind de sprijinul 
perseverent al unui corp profesoral 
prestigios și de înaltă competență, 
am reușit să pătrundem mai adine 
spiritul creator al gindirii mar- 
xist-leniniste, să cunoaștem mai 
profund esența politicii interne 
și internaționale a partidului, spiri
tul științific al conducerii politice a 
societății noastre, să ne angajăm 
efectiv in realizarea unei unități or
ganice între invățămint, cercetare și 
practica socială, experiența vie a 
organizațiilor de partid.

înalta prețuire acordată Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" prin deco
rarea cu ordinul „Victoria Socialis
mului" ne onorează, dar în același 
timp ne angajează la o activitate și 
mai susținută, pe care noi, promoția 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, promoția celui de-al III-lea 
deceniu de activitate a Academiei, 
sintem ferm hotăriți să o dovedim 
în orice moment acolo unde partidul 
ne va trimite. Cu aceste ginduri de 
fermă angajare vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sen
timentele de dragoste și recunoștin
ță ce vi Ie purtăm le vom transfor
ma in fapte de muncă exemplare, 
consacrate măreței opere de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României și 
de înaintare a ei spre comunism.

In cuvîntul său, inginerul Constan
tin Roncea, cursant al Institutului 
central de pregătire a cadrelor de 
conducere din economie și adminis
trația de stat, a spus :

Pentru noi, cei veniți din unitățile 
de bază ale economiei și administra
ției, perioada de studiu în Academia 
„Ștefan Gheorghiu" a constituit un 
prilej de adîncire a pregătirii mar- 
xist-leniniste, de aprofundare a pre
gătirii și experieiîței de pînă acum 
la cele mai înalte cote științifice- 
tehnice contemporane. în unitate or
ganică cu obiectivele și sarcinile 
Congresului al XI-lea, cu cerințele 
conducerii științifice ale fiecărui do-

deceniu, 
deschise 
partidu-
Nicolae

Leonte 
gratitu
de stat, 
Nicolae 

distincție

a ex- 
dum- 

secre-

meniu, cu exigențele mereu sporite 
ce stau in fața conducătorului 
munist.

Sintem conștienți de marile îndato
riri ce ne revin din documentele 
Congresului al XI-lea al partidului 
și din celelalte indicații ale dum
neavoastră. Noi reintrăm in focul 
viu al muncii productive în momen
tul hotăritor în care, încheindu-se 
cu succes cincinalul 1971—1975, se 
pregătesc condițiile necesare reali
zării viitorului plan cincinal, care, 
așa cum ați arătat dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, va 
fi cincinalul afirmării revoluției ști- 
ințifico-tehnice contemporane în 
toate domeniile vieții noastre econo
mice și sociale.

Vă încredințăm că plecăm din a- 
ceastă Academie cu hotărîrea comu
nistă de a face ca încrederii pe 
care partidul și statul ne-au acor
dat-o să-i răspundem prin angaja
rea energică, cu exigență și respon
sabilitate sporită, la traducerea în 
viață a înaltelor și cutezătoarelor o- 
biective formulate de Programul 
partidului, de hotărîrile celui de-al 
XI-lea Congres și dorim să facem 
totul pentru a fi demni de a ne 
numi „promoția Congresului al 
XI-lea al partidului".

Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți acest angaja
ment fierbinte pe care ni-1 luăm in 
fa.ța dumneavoastră de a ne manifes
ta prin fapte dragostea și recu
noștința față de partid și de stat, 
față de dumneavoastră personal, și 
de a face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
în .colectivele de oameni ai muncii 
unde activăm sub conducerea orga
nizațiilor de partid.

A vorbit apoi Florica Răduîescu 
de Ia Cursul postuniversitar al Fa
cultății de ziaristică.

Sintem ziariști comuniști — a spus 
vorbitoarea — chemați să promovăm 
în paginile ziarelor, în emisiunile de 
radio sau televiziune, cu uneltele 
noastre specifice — condeiul, magne
tofonul, aparatul de filmat — con
cepția despre lume și viață a parti
dului nostru, experiența de muncă 
a poporului', să combatem cU fermi
tate concepțiile și mentalitățile 
străine esenței transformărildr so
cialiste ; să fim, intr-un cuvint, mi- 
litanți consecvenți pentru Înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului.

Academia „Ștefan Gheorghiu" 
constituie pentru noi un cadru ex
celent pentru dobîndirea unor pro
funde cunoștințe ideologice marxist- 
leniniste, pentru cultivarea înaltelor 
calități ale gazetarului comunist, 
promotor al adevărului, cinstei, 
dreptății și echității, al spiritului 
de muncă plină de devotament și 
abnegație, pe temeiul cărora să 
putem surprinde mai bine esența 
contemporaneității socialiste.

Pentru încrederea, pentru posibi
litatea care ni se oferă de a ne 
forma la cea mai înaltă școală de 
partid, țin să' mulțumesc în numele 
colegilor mei. partidului, conducerii 
sale, personal dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Țin să mul
țumesc, totodată, cadrelor didactice 
ale Academiei, care ne îndrumă cu 
perseverență și dăruire pentru reali
zarea înaltului mandat cu care sin
tem investiți de conducerea parti
dului.

încrederii ce ni se acordă, condi
țiilor de viață și de muncă ce ne sint 
create, inaltei aprecieri a colectivu
lui Academiei, exprimată prin acor
darea ordinului „Victoria Socialismu
lui", sîntem ferm hotăriți să le răs
pundem prin fapta șl acțiunea noas
tră, prin îndeplinirea cu înalt simț 
de răspundere a îndatoririlor ce ne 
revin ca gazetari, propagandiști co
muniști in spiritul Programului par
tidului, al hotăririlor Congresului al 
XI-lea.

Intr-o atmosferă însuflețită, de pu
ternic entuziasm, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită atenție, cu- 
vintarea a fost în repetate rinduri 
subliniată cu vii aplauze.

Exprimînd gîndurile celor prezenți, 
tovarășul Leonte Răutu a spus : In- 
găduiți-ne să vă mulțumim din toată 
inima pentru strălucita dumneavoas
tră cuvîntare, ca întotdeauna bogată 
in idei profunde și fertile, ca întot
deauna deschizătoare de noi orizon
turi pentru activitatea teoretico-ideo- 
logică și practică a partidului. Vă 
mulțumim pentru cuvintele de apre
ciere privind rezultatele activității 
desfășurate de Academia „Ștefan 
Gheorghiu", ca și pentru recoman
dările de o excepțională valoare pri
vind munca noastră viitoare, inclusiv 
recomandarea de a întreprinde o a- 
naliză autocritică a întregii noastre 
activități. Pentru noi, cei ce lucrăm in 
Academia „Ștefan Gheorghiu", aceas
tă cuvîntare are valoarea și semni
ficația unui program de acțiune, a 
unei neprețuite călăuze pentru acti
vitatea noastră prezentă și cea de 
perspectivă. Permiteți-ne, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca 
în încheierea acestei adunări să 
vă înmînăm mesajul pe care vi-1 
adresează cadrele didactico-științifi- 
ce, studenții și cursanții Academiei, 
angajîndu-se să-și dăruiască întreaga 
lor putere de muncă, elanul-și cunoș
tințele lor pentru cauza partidului, 
pentru înfăptuirea mărețului Program 
adoptat de cel de-al XI-lea Congres 
— programul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și al 
înaintării României spre comunism !

Minute în șir, cei de față ovațio
nează pentru partid și secretarul 
său general, scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — 
P.C.R.".

In semn de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință, o delegație a 
cadrelor didactice, a studenților, e 
tuturor cursanților înmînează tova
rășului Nicolae Ceaușescu mesajul 
lor cu prilejul aniversării a 30 de ani 
de la înființarea Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în
scrie, apoi, in cartea de onoare a A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu" cuvinte 
de înaltă apreciere la adresa activi
tății acestei importante instituții de 
invățămint, cuvinte însuflețitoare, 
care vor dăinui mereu în sufletul si 
conștiința slujitorilor Academiei, ab
solvenților si cursanților ei.

Răspunzînd ovațiilor însuflețite ale 
participanților la adunare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat își iau un călduros 
rămas bun de la profesori, studenți 
și cursanți, le urează noi succese în 
activitatea lor.

co
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
turor sectoarelor de activitate, s 
tuturor laturilor vieții economico- 
sociale. întreaga activitate econo- 
mico-socială trebuie să se desfă
șoare pe baza planului național 
unic, care să asigure unirea efor
turilor materiale și umane într-o 
singură direcție, să asigure trium
ful — cu cit mai puține greutăți
— a noii orînduiri sociale, a co
munismului. (Aplauze puternice).

Avem pentru aceasta tot ceea ce 
este necesar. în primul rînd, după 
cum se știe, au triumfat noile re
lații de producție în toate dome
niile de activitate, au fost lichida
te cu desăvîrșire clasele exploata
toare ; avem proprietatea socialis
tă, de stat și cooperatistă, care se 
îmbină în mod armonios și asigu
ră înfăptuirea obiectivelor mărețe 
trasate de Congresul al XI-lea. 
Ne-am condus și ne conducem per
manent după ideile afirmate cu 
mult timp în urmă de Lenin
— dar care își păstrează 
valabilitatea și în condițiile noas
tre — că socialismul nu se poa
te construi decît prin organizarea 
unitară a tuturor sectoarelor de 
activitate, prin crearea și întărirea 
proprietății socialiste — de stat 
sau cooperatiste — în toate do
meniile. în condițiile existenței și 
păstrării concomitente a proprie
tății socialiste și a micii proprie
tăți — care generează zi de zi 
capitalism — nu se poate construi 
socialismul și comunismul !, (A- 
plauze). îi rog pe prietenii noștri 
din țările în curs de dezvoltare să 
nu-mi ia în nume de rău, dar am 
subliniat această idee nu atît pen
tru România, care a depășit o ase
menea etapă, ci pentru acele țări 
care, în număr tot mai mare, își 
afirmă dorința de a păși pe calea 
noii orînduiri sociale.

în perioada făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate un 
rol tot mai important are activi
tatea teoretică, ideologică și poli
tică, munca educativă de formare 
a omului nou, constructor con
știent al noii orînduiri sociale. 
Fără nici o îndoială că pentru 
realizarea acestei orînduiri sînt ne
cesare nu numai mijloace mate
riale, ci, în primul rînd, transfor
marea omului. Pînă la urmă, omul 
este forța hotărâtoare a tuturor 
transformărilor revoluționare din 
societate, din lume. Omului tre
buie să-i acordăm deci toată aten
ția, transformării lui. Trebuie să 
asigurăm crearea omului de tip 
nou, revoluționar, combativ, ferm, 
care să asigure făurirea noii orîn
duiri sociale ! (Aplauze puternice). 
Trebuie să avem permanent în ve
dere că afirmarea revoluției teh- 
nico-științifice în toate domeniile 
se poate realiza numai odată cu 
transformarea revoluționară a în
tregii societăți, cu afirmarea în 
viață a principiilor eticii și echi
tății socialiste, cu formarea omu
lui nou, făuritor conștient al pro
priei sale istorii. Iată de ce învă
țămîntul de partid, întregul nostru 
învățămînt, de altfel, trebuie să 
aibă un rol tot mai activ în for
marea cadrelor de partid și de 
stat cu o înaltă pregătire ideologi
că, în stare să stăpînească temei
nic concepția materialist-dialectică 
și istorică despre lume, să înțelea
gă schimbările care au loc perma
nent în societatea noastră și pe 
plan mondial, să acționeze în con
cordanță cu legile dezvoltării so
ciale în vederea transformării re
voluționare a societății și a lumii.

Am vizitat astăzi Academia 
dumneavoastră. Fără îndoială că, 
față de ce era cu cîțiva ani în 
urmă — să spun acum 5 ani, ținînd 
seama că tovarășul Răutu a făcut 
această comparație — s-au realizat 
multe. într-adevăr, Academia „Ște
fan Gheorghiu" a devenit un pu
ternic centru de formare si pre
gătire a cadrelor pentru toate do
meniile de activitate.

Vă rog să mă iertați că nu am 
avut cînd să mă pregătesc pentru 
o critică serioasă la adresa lipsu
rilor Academiei. (Animație, aplau
ze). Mi-ar fi cerut timp mai mult 
să studiez, mai îndeaproape, acti
vitatea Academiei și am avut mul
te probleme de rezolvat în ultima 
vreme. Totuși, neabordînd acum 
în acest mod activitatea dumnea
voastră, cred că înșiși tovarășii din 
Academie vor înțelege că mai sînt 
încă multe lucruri de îmbunătățit. 
Sper că vor ține seama de nece
sitatea unei analize mai temeini
ce a ceea ce s-a făcut pînă acum, 
a ceea ce este bun, a ceea ce este 
negativ și vor lua măsuri — acolo 
unde depinde de ei — pentru a 
perfecționa activitatea, sau vor 
face propuneri — acolo unde tre
buie să capete aprobare — pentru 
a aduce îmbunătățirile necesare.

Dorim ca Academia „Ștefan 
Gheorghiu" să joace un rol tot 

mai important în formarea cadre
lor, să acorde mai multă atenție 
problemelor actuale ale dezvoltă
rii societății noastre, imprimării 
unui spirit combativ, revoluționar 
în activitatea cadrelor noastre de 
partid. Trebuie să fie tuturor clar 
că nu a încetat procesul revoluțio
nar în România, că el se dezvoltă 
pe o treaptă superioară. De aceea, 
comuniștii trebuie să rămînă per
manent revoluționari, să devină și 
mai fermi, pe măsura mersului 
înainte spre comunism, dacă vor 
să-și îndeplinească rolul de avan
gardă în conducerea poporului în 
această măreață operă. (Aplauze 
puternice).

Am elaborat un Program, un 
Cod al normelor de etică și echi
tate socialistă. Nu este însă sufi
cient aceasta, nu este îndeajuns ca 
ele să fie studiate în Academie 
sau în alte forme de învățămînt. 
Este necesar să ne gîndim — și aș 
dori ca Academia să aibă un rol 
activ în aceasta — să începem să 
organizăm viața în concordanță cu 
Programul și cu normele de etică 
și echitate socialistă. Numai așa, 
învățămîntul nostru de partid își 
va îndeplini rolul important ce-i 
revine în viața noastră socială.

După cum vedeți, mă opresc mai 
mult la problemele de ordin teo
retic și ideologic. Nu abordez pro
blemele activității de conducere e- 
conomică — deși sînt foarte im
portante — pentru că ele au fost 
pe larg abordate la Congresul 
partidului. Consider însă că am 
rămas ceva în urmă și trebuie să 
acordăm mai multă atenție pro
blemelor teoretice, ideologice, ridi
cării nivelului politic al comuniș
tilor, al cadrelor, al tuturor oame
nilor muncii. (Aplauze puternice).

Avem în vedere ca activitatea 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" să 
fie mai strîns împletită cu cea a 
Academiei de științe sociale și poli
tice. Trebuie să se realizeze o in
tegrare reală între Academia „Ște
fan Gheorghiu" și Academia de 
științe sociale și politice, un rol mai 
mare revenind în activitatea de cer
cetare, în domeniul științelor socia
le Academiei „Ștefan Gheorghiu". 
De asemenea, dorim ca în viitor 
să realizăm o unitate deplină în 
predarea unor științe sociale — 
cum este, de exemplu, filozofia, 
prin realizarea unui for unic de 
îndrumare a predării acestor știin
țe în întreaga țară. Și aici, Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" trebuie 
să joace un rol mai activ. Pornim 
de la considerentul că Academia 
„Ștefan Gheorghiu" își desfășoară 
activitatea sub conducerea nemij
locită a Comitetului Central al 
partidului, că predarea științelor 
sociale în întreaga țară, în toate 
formele de învățămînt, trebuie să 
se desfășoare pe baza unei con
cepții unitare.

Este de înțeles că la baza între
gului învățămînt de partid și de 
stat, de altfel, trebuie să stea Pro
gramul partidului, hotărîrile Con
gresului al XI-lea — care consti
tuie expresia marxismului creator 
în România. Activitatea de forma
re a cadrelor, de înarmare ideolo
gică a întregului partid trebuie să 
fie pătrunsă de un spirit militant, 
combativ, revoluționar. Se impu
ne să fie desfășurată o luptă ho- 
tărîtă împotriva oricăror concepții 
și mentalități burgheze, retrogra
de. Trebuie să nu admitem sub 
nici o formă, în nici un sector al 
învățămîntului nostru — am în 
vedere și învățămîntul de stat — 
manifestarea concepțiilor și a filo
zofiei reacționare.

Poate ar fi bine să abordăm aici 
o anumită problemă. Fără îndoia
lă că avem încă multe de făcut în 
acest domeniu, că trebuie să fim 
mult mai activi în lupta politică, 
ideologică, împotriva concepțiilor 
vechi. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că în lume există încă 
imperialism, forțe reacționare, fas
cism — deci concepții reacționare, 
anticomuniste foarte active. Noi 
trebuie să participăm în mod ferm 
și consecvent la lupta împotriva 
tuturor acestor manifestări, sub 
orice formă ar apărea ele, nu nu
mai pe plan național, ci și pe 
plan internațional. Consider însă 
că nu trebuie să punem sub em
blema anticomunismului o serie 
de concepții progresiste, democra
tice sau pe aceia care emit anu
mite critici la adresa noastră. 
Anticomunismul se manifestă ca 
instrument în mîinile reacțiunii, 
ale fascismului, ale imperialismu
lui, slujind politica de clasă a 
acestora, dominația și asuprirea 
altor popoare. Nu trebuie să că
dem în greșeala de a vedea în 
manifestarea diferitelor păreri, în 
interpretarea diferită a unei pro
bleme, în diversitatea formelor 
de trecere spre socialism — care 
există și vor exista întotdeauna, 
inclusiv în societatea comunistă 

cît timp va gîndi omul — ten
dințe dușmănoase pe care să le 
etichetăm drept anticomunism. 
Aceasta nu ar face decît să dău
neze cauzei progresului, să întă
rească reacțiunea, să împiedice 
lupta împotriva adevăratului anti
comunism cu caracter profund 
reacționar, imperialist. (Vii a- 
plauze).

Academia „Ștefan Gheorghiu" 
trebuie să se afle în primele rîn- 
duri ale luptei pentru afirmarea 
cu putere, în toate domeniile de 
activitate, a concepției materialist
dialectice, a marxism-leninismu- 
lui, a ideologiei revoluționare a 
partidului nostru. în următorii ani 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", în
vățămîntului de partid în general 
le revin sarcini de mare răspun
dere în formarea miilor de cadre 
de conducere necesare diferitelor 
sectoare de activitate. Se impune, 
de asemenea, un efort mai susți
nut pentru dezvoltarea științei 
conducerii economiei, a conducerii 
întregii vieți sociale, în concordan
ță cu cerințele transformării revo
luționare a societății românești. 
Este necesar, totodată, ca, odată cu 
studierea temeinică a schimbărilor 
care au loc în țara noastră, să se 
acorde o mai mare atenție feno
menelor și .transformărilor revolu
ționare care au loc în lumea con
temporană. Trebuie să avem per
manent în vedere că între politica 
internă și cea internațională a 
partidului nostru există o strînsă 
unitate dialectică. Numai ținînd 
seama de tendințele care au loc în 
dezvoltarea societății omenești. în 
raportul de forțe pe arena mon
dială, vom putea asigura înfăptui
rea cu succes a sarcinilor trasate 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui ; în același timp mersul înain
te al patriei noastre pe calea so
cialismului va spori contribuția 
României, a partidului nostru la 
întărirea forțelor socialismului și 
progresului, la cauza colaborării și 
păcii în lume.

în activitatea politico-ideologică 
va trebui să acordăm un loc cores
punzător educării cadrelor, a în
tregului partid în spiritul solidari
tății internaționale cu țările socia
liste, cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu forțele progresis
te, de eliberare națională, cu for
țele revoluționare de pretutindeni, 
cu forțele antiimperialiste, demo
cratice din întreaga lume. Trebuie 
să ținem permanent sus steagul 
solidarității și conlucrării cu for
țele revoluționare și progresiste 
mondiale. Aceasta a caracterizat 
întotdeauna mișcarea democrati
că, progresistă, revoluționară din 
țara noastră, lupta P.C.R. Ne- 
maivorbind de perioada mai ve
che, de participarea la Comuna 
din Paris, la atîtea și atîtea lupte 
revoluționare, mișcarea noastră 
muncitorească s-a întrajutorat și a 
conlucrat activ în acest secol, pre
cum și astăzi, cu forțele progresis
te de pretutindeni, a acordat și a 
primit sprijin în lupta pentru con
strucția socialismului. Această în
trajutorare între țări, între partide 
și organizații egale în drepturi, pe 
baza principiului respectului și sti
mei reciproce, constituie chezășia 
celui mai puternic internaționa
lism, garanția unității și forței de 
neînvins a mișcării revoluționare, 
a luptei de eliberare a popoarelor. 
(Aplauze puternice).

Se impune, de asemenea, să asi
gurăm abordarea într-un spirit re
voluționar, creator, a schimbărilor 
internaționale ce demonstrează per
manent că vechea orînduire, baza
tă pe asuprire și inegalitate socia
lă și națională, este condamnată 
dispariției, trebuie să facă loc orîn- 
duirii noi, socialiste. întemeiate pe 
relații noi, de egalitate, respect și 
colaborare liberă între națiuni.

Analizînd temeinic schimbările 
în raportul de forțe pe plan mon
dial, tendințele dezvoltării societă
ții, trebuie să tragem concluzii co
respunzătoare cu privire la activi
tatea internațională a partidului și 
statului nostru de dezvoltare conti
nuă a colaborării cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. In 
acest spirit, este necesar să acțio
năm cu putere pentru afirmarea 
noii ordini economice și politice 
internaționale, a principiilor de 
deplină egalitate în drepturi, res
pect al independenței și suverani
tății naționale, neamestec în tre
burile interne, renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state. Să acționăm cu 
fermitate pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi deplin 
stăpîn pe destinele sale, pe bogă
țiile naționale, de a se dezvolta li
ber și independent, potrivit voinței 
și aspirațiilor proprii de bunăstare 
și fericire. (Aplauze puternice).

în legătură cu marile transfor
mări economicet sociale și politice, 
cu schimbările în raportul de forțe 
ce se produc în lumea contempora
nă, aș dori să mă refer Ia proble
ma, deosebit de importantă, a mo
dului în care sînt interpretate une
ori cauzele acestor schimbări ce 
continuă să se manifeste sub ochii 
noștri și care determină — într-o 
fază de început, desigur — cursul 
spre destindere, colaborare și pace. 
Pentru a înțelege just factorii ca
re stau la baza acestor schimbări, 
a întregii dezvoltări internaționale, 
este necesar să avem în vedere an
samblul contradicțiilor pe care le 
generează lumea contemporană, 
precum și factorii ce influențează 
ascuțirea lor tot mai evidentă. în
țelegerea proceselor istorice actua
le cere să privim viața internațio
nală, evenimentele nu ca rezultat 
al unor acte și acțiuni cu caracter 
întîmplător, nu ca expresie a ma
nifestării voinței unor persoane — 
oricît de bine intenționate ar fi a- 
cestea. Analiza științifică, marxist- 
leninistă a realității reliefează în 
modul cel mai convingătoi- că 
schimbările ce se produc în lume 
au la origine acțiunea legităților 
sociale obiective ce se manifestă 
cu putere independent de voința 
oamenilor. Teoria noastră revolu
ționară demonstrează în mod in
contestabil că nu voința subiecti
vă a unor personalități este aceea 
care schimbă cursul dezvoltării 
omenirii, ci, dimpotrivă, intențiile 
și actele oamenilor sînt determi
nate de legile inexorabile ale pro
gresului istoric. -Numai . în măsura 
în care personalitățile înțeleg ten
dințele obiective ale acestor legi, 
necesitățile imperioase ale mersu
lui înainte al societății, ele pot a- 
duce o contribuție pozitivă la 
transformarea lumii, la înfăptui
rea aspirațiilor și idealurilor îna
intate ale omenirii, ale fiecărei na
țiuni în parte.

în evoluția progresistă a socie
tății omenești contribuția decisivă 
o aduc masele largi populare, lup
ta lor conștientă pentru făurirea 
propriei istorii, în concordanță cu 
cerințele legităților obiective ale 
dezvoltării sociale. Iată de ce, în- 
fățișînd țelurile majore ale vieții 
internaționale contemporane cum 
sînt : realizarea securității euro
pene, dezarmarea generală și, în 
primul rînd, dezarmarea nucleară, 
lichidarea focarelor de încordare 
și război și generalizarea metodei 
soluționării problemelor pe cale 
politică, pașnică, instaurarea unor 
relații noi, democratice între sta
te, partidul nostru atrage atenția 
că toate acestea nu se pot înde
plini doar prin actele unor perso
nalități, datoșită bunăvoinței unor 
guverne, ci, în primul rînd, prin 
lupta unită, energică și hotărîtă a 
maselor populare care pot și tre
buie să influențeze cursul eveni
mentelor, să determine guvernele, 
conducătorii statelor să acționeze 
în concordanță cu năzuințele po
poarelor, ale omenirii, de colabora
re, pace și progres. (Vii aplauze). 
După părerea noastră, înțelegerea 
justă a rolului luptei maselor 
populare în lumea de azi are o 
importanță esențială pentru conti
nuarea cursului destinderii, pentru 
dezvoltarea liberă și independentă 
a fiecărei națiuni, pentru asigura
rea progresului social al fiecărui 
popor și instaurarea păcii și cola
borării internaționale.

M-am referit la aceste probleme, 
pornind de la necesitatea ca A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu", toți 
cei care lucrează pe tărîmul ideo
logiei, al propagandei să dea o a- 
tenție deosebită studierii și inter
pretării cauzelor social-politice ale 
schimbărilor ce se produc în viața 
internațională, punînd în centrul 
preocupărilor analiza științifică a 
rolului maselor populare în dez
voltarea omenirii contemporane.

în această lumină se impune să 
fie intensificată participarea noas
tră la rezolvarea marilor proble
me care frămîntă omenirea și de 
care depinde evoluția vieții inter
naționale, să sporească rolul nostru 
în acțiunea de unire a forțelor 
progresiste de pretutindeni, a tu
turor popoarelor în scopul impu
nerii unei politici noi. bazate pe 
egalitate și echitate, creării condi
țiilor pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Este de la sine înțeles că parti
dul nostru trebuie să aducă o con
tribuție activă și originală la ana
lizarea și interpretarea științifică, 
justă a tuturor problemelor care 
apar ca urmare a schimbărilor re
voluționare ce au loc în lume. în 
această direcție trebuie să pornim 
de Ia faptul că dezvoltarea teoriei 
revoluționare marxist-leniniste nu 
se poate realiza decît pe baza ac
tivității desfășurate de către fie

care partid revoluționar. Marxism- 
leninismul nu este o dogmă ela
borată o dată pentru totdeauna, el 
se înnoiește și se dezvoltă con
tinuu, odată cu dezvoltarea econo- 
mico-socială, cu transformările re
voluționare ce se petrec în lume. 
De aceea, fiecare partid poate și 
trebuie să-și aducă contribuția ac
tivă la îmbogățirea concepției re
voluționare despre lume și viață.

în această ordine de idei, reține 
atenția faptul că în abordarea 
unor probleme se încearcă, uneori, 
să se nesocotească realitățile, sen
sul dezvoltării istorice a societății, 
în acest sens m-aș referi la felul 
cum este tratat cîteodată rolul 
națiunii, problema națională în 
general. Uneori se fac încercări 
de a se n'ega sau subaprecia rolul 
istoric al națiunii în actuala epocă 
de dezvoltare a societății, în făuri
rea socialismului și în trecerea spre 
comunism. Aceasta îi face pe unii 
ca, pornind de la negarea sau 
subaprecierea rolului națiunii, să 
pună sub semnul egalității preo
cuparea pentru dezvoltarea și a- 
firmarea națiunii și naționalismul, 
etichetînd apoi acest așa-zis 
naționalism drept anticomunism. 
Acest raționament este profund 
greșit și dăunător ; el duce, de 
fapt, la slăbirea preocupării pen
tru afirmarea relațiilor de egali
tate între națiuni, tocmai acum 
cînd, sub ochii noștri, are loc un 
uriaș proces de eliberare națio
nală, de formare a zeci și zeci de 
națiuni, de state independente, 
naționale. Un asemenea raționa
ment duce, în mod inevitabil, la 
cosmopolitism, la slăbirea colabo
rării și prieteniei între popoare.

După cum se știe, partidul nos
tru pornește în mod ferm de Ia 
concepția că în actuala etapă, cît 
și în întreaga epocă de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de trecere spre co
munism, inclusiv multă vreme în 
societatea comunistă însăși, națiu
nea va avea de jucat un rol im
portant. De aceea facem totul 
pentru a asigura afirmarea cu pu
tere a caracteristicilor noi ale na
țiunii socialiste, în cadrul căreia 
nu mai există clase exploatatoare, 
din care dispar antagonismele de 
clasă și are loc un amplu și per
manent proces de apropiere între 
clase și categorii sociale. între 
munca fizică și cea intelectuală, 
între oraș și sat, de omogenizare a 
societății. în acest mod se formea
ză o națiune nouă, de oameni egali 
în drepturi, animați de aceleași in
terese și idealuri.

în același timp, partidul nostru 
înfăptuiește neabătut politica mar- 
xist-leninistă de deplină egalitate 
în drepturi între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalita
te, considerînd că soluționarea pro
blemelor legate de existența națio
nalităților conlocuitoare într-o țară 
sau alta constituie parte integran
tă a politicii fiecărui stat, a luptei 
sale pentru transformarea revolu
ționară a societății, pentru unirea 
eforturilor tuturor oamenilor mun
cii într-o direcție unică. Noi con
siderăm că deplina egalitate în 
drepturi între toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, consti
tuie o necesitate obiectivă pentru 
mersul ferm înainte pe calea fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a comunismului 
în România. Așa cum deplina ega
litate în drepturi între națiuni. în
tre toate popoarele constituie 
chezășia succesului luptei pentru o 
nouă ordine economică și politică, 
pentru progres social, pentru victo
ria socialismului și comunismului 
în lume. (Vii aplauze).

O importanță deosebită prezintă 
dezvoltarea gîndirii și cercetării în 
domeniul științelor istorice. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît, în pre
zent, în lume se formulează tot 
felul de interpretări denaturate, 
falsificatoare ale unor procese și 
realități istorice, în scopul justifi
cării unor stări de lucruri inechi
tabile atît din trecut, cît și din pre
zent. Astfel, pe plan mondial se 
fac frecvente încercări de a pre
zenta istoria dominației imperia
liste, colonialiste, politica de asu
prire și jefuire a altor popoare, 
promovată timp de secole, drept 
manifestări progresiste care au 
venit în sprijinul dezvoltării po
poarelor asuprite. Dezmembrarea 
unor state, divizarea arbitrarii a 
unor popoare sînt prezentate, de 
asemenea, drept expresii ale unor 
necesități istorice, iar rezultatele 
unor asemenea situații artificial 
create sînt teoretizate și interpre
tate ca un proces firesc de forma
re a unor națiuni distincte. Se 
practică, de asemenea, elogierea și 
chiar preamărirea acțiunilor unor 
cercuri conducătoare reacționare 
din trecut, dîndu-Ii-se certificate 
care ar atesta așa-zisul lor carac
ter „progresist", „eliberator".

în aprecierea acestor denaturări, 
în întreaga analiză a dezvoltării 
istorice a popoarelor trebuie să 
pornim neabătut de la principiile 
fundamentale ale concepției mate
rialismului dialectic și istoric, de 
la Programul partidului nostru, 
care, fără să neglijeze însemnăta
tea personalităților progresiste în 
viața națiunilor, subliniază cu pu
tere rolul hotărîtor al maselor 
populare în făurirea istoriei, în 
dezvoltarea ascendentă a societă
ții omenești. Partidul nostru a con
damnat și condamnă politica de 
subjugare și dominație a altor po
poare, indiferent în ce condiții și 
sub ce formă s-a manifestat și se 
mai manifestă aceasta în lume. 
Experiența istorică ne învață că 
dezmembrarea unor țări, fărîmița- 
rea unor națiuni au reprezentat 
totdeauna o frînă în calea dezvol
tării sociale, au împiedicat popoa
rele să-și afirme cu putere ener
giile și capacitatea creatoare în 
lupta pentru progres social, pentru 
civilizație și bunăstare.

Iată de ce este necesar ca cer
cetătorii în domeniul științelor is
torice, toți cei care lucrează pe 
frontul activității ideologice și de 
propagandă să acționeze pentru 
promovarea unei concepții istori
ce cu adevărat revoluționare, care 
să permită interpretarea justă, 
marxist-leninistă, a tuturor pro
ceselor și evenimentelor interna
ționale. Totodată, studiul istoriei 
trebuie să ducă la desprinderea u- 
nor concluzii pentru activitatea 
practică în lupta împotriva poli
ticii de dominație imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă, pen
tru apărarea și promovarea drep
tului popoarelor la viață liberă, la 
afirmarea nestingherită a ființei 
lor naționale, la dezvoltarea lor 
progresistă, corespunzător voinței 
proprii, fără nici un amestec din 
afară, (Aplauze puternice, prelun
gite).

Nu doresc să mă opresc acum la 
alte probleme ale dezvoltării con
temporane. Ele au fost, în linii ge
nerale, abordate la Congresul al 
XI-lea, sînt analizate în cadrul 
Programului elaborat de acest 
Congres. Doresc însă să subliniez 
încă o dată necesitatea de a acor
da mai multă atenție muncii poli- 
tico-ideologice, de a imprima un 
spirit combativ, ferm, în întreaga 
activitate teoretică-ideologică a 
partidului. în activitatea ideologică 
trebuie să avem permanent în ve
dere necesitatea imperioasă a în
noirii și dezvoltării continue a con
cepției materialismului dialectic și 
istoric, a socialismului științific, a 
teoriei despre revoluție și con
strucția socialismului. După cum 
se știe, marii teoreticieni ai prole
tariatului — Marx, Engels, Lenin 
— au manifestat o atitudine deose
bit de fermă și combativă împo
triva oricăror încercări de prezen
tare a teoriei revoluționare ca o 
dogmă dată o dată pentru totdeau
na, ridiculizînd pe cei ce făceau 
asemenea încercări. Ei au conside
rat întotdeauna teoria revoluționa
ră ca o călăuză în acțiune, ca un 
instrument de luptă, cerînd îmbo
gățirea și dezvoltarea ei în raport 
cu schimbările neîntrerupte ale 
vieții, ale practicii luptei sociale. 
Cu atît mai mult astăzi — în epoca 
celei mai profunde revoluții teh- 
nico-științifice. cînd cunoașterea 
umană a căpătat dimensiuni fără 
precedent., cînd științele aduc noi 
și noi date cu privire la materiali
tatea lumii, la dezvoltarea dialec
tică a societății — se impune un 
efort constant pentru înnoirea con
tinuă a concepției revoluționare a 
proletariatului. Aceasta este o ne
cesitate imperioasă a luptei pentru 
transformarea progresistă a socie
tății, pentru înarmarea clasei mun
citoare, a forțelor înaintate de pre
tutindeni în vederea făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră. Teoria revoluțio
nară trebuie să ofere acestor 
forțe un răspuns clar la pro
blemele dezvoltării sociale con
temporane, o orientare limpede, 
care să lumineze calea popoarelor 
în lupta pentru libertate și drep
tate socială, pentru trecerea spre 
socialism și comunism. (Aplauze 
puternice). Iată de ce dorim ca A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu", în
tregul învățămînt ideologic să ac
ționeze permanent pentru a-și 
spori contribuția la dezvoltarea 
creatoare a concepției noastre des
pre lume, a gîndirii social-politice 
a partidului nostru.

Doresc să atrag atenția cu acest 
prilej că în acest spirit trebuie stu
diate și documentele Congresului 
al XI-lea, Programul partidului 
nostru și alte documente. Acest 
studiu nu trebuie înțeles în nici 
un caz în sensul învățării pe de 
rost a unor teze, al însușirii lor me

canice. Studierea documentelor 
Congresului al XI-lea trebuie să 
ducă la însușirea de către cadrele 
de conducere, de către toți comu
niștii a spiritului creator, novator 
al partidului nostru. Aceștia tre
buie să studieze și să cerceteze fe
nomenele și schimbările care au loc 
în lume, astfel îneît studiul să-i 
înarmeze în munca practică, să-i 
ajute în dezvoltarea gîndirii revo
luționare, a capacității de înțele
gere a realității, să le stimuleze 
pasiunea revoluționară pentru nou. 
însușirea acestor documente isto
rice va contribui în felul acesta la 
victoria deplină a politicii parti
dului nostru de transformare re
voluționară a societății, la creș
terea rolului conducător al parti
dului în societate, la edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și crearea condițiilor în 
vederea trecerii în viitor spre co
munism în România. Era la un 
moment dat Ia noi obiceiul ca, a- 
tunci cînd apărea o problemă grea, 
unii tovarăși să se ducă la lucră
rile lui Marx, Engels, Lenin —I pe 
atunci și ale lui Stalin — pentru a 
căuta răspuns — în gîndirea și 
practica de acum 100 sau 50 de ani 
— la ceea ce trebuia rezolvat în 
România. Fără îndoială că nici 
Marx și nici Lenin nu gîndiseră 
pentru ei, și deci nu puteau oferi 
soluții pentru problemele practice 
din țara noastră. De aceea, acești 
tovarăși au și adoptat uneori con
cluzii și măsuri dăunătoare pen
tru construcția socialistă din țara 
noastră. Atrag atenția asupra a- 
cestui lucru pentru că în studierea 
clasicilor, ca și a documentelor 
partidului nostru, nu trebuie să 
căutăm răspuns de-a gata la pro
blemele concrete ale activității de 
fiecare zi. Trebuie să învățăm cum 
să studiem, cum să abordăm pro
blemele în spirit revoluționar, ma
terialist-dialectic, marxist-leninist, 
spre a găsi continuu soluțiile pe 
care le impune viața. Numai așa 
vom fi cu adevărat marxiști-leni- 
niști, numai așa vom fi cu adevă
rat și vom rămîne revoluționari tot 
timpul. (Aplauze puternice). Nu 
trebuie să uităm nici un mo
ment că marxism-leninismul este 
o teorie revoluționară, că numai 
acționînd permanent în spirit re
voluționar, analizînd fenomenele 
pe baza concepției materialist-dia- 
lectice și istorice vom putea înțe
lege just atît necesitățile dezvol
tării economico-sociale a patriei 
noastre, cît și tendințele și direc
țiile de dezvoltare internațională. 
Numai astfel vom putea elabora în 
mod just linia politică generală, 
vom putea desfășura cu succes ac
tivitatea practică în concordanță cu 
această linie, cu cerințele dezvol
tării sociale. Acționînd în acest fel, 
vom putea asigura realizarea în 
bune condiții a Programului a- 
doptat de Congresul al XI-lea, vom 
spori contribuția partidului și po
porului nostru la cauza generală 
a socialismului, progresului social 
și păcii în lume. Aș dori să ex
prim convingerea că Academia 
„Ștefan Gheorghiu", cadrele didac
tice, studenții, cursanții, toate for
mele învățămîntului de partid se 
vor strădui să-și însușească în a- 
cest fel concepția despre lume și 
viață a partidului nostru, docu
mentele elaborate de Congresul al 
XI-lea. Aceasta va duce la creș
terea rolului Academiei în for
marea cadrelor de conducere pe 
linie de partid și de stat, pentru 
toate sectoarele societății, in în
treaga activitate teoretică și ideo
logică a partidului nostru. Aceasta 
se va resimți în faptul că studen
ții și cursanții de azi — activiștii 
pe tărîm practic de mîine, inclusiv 
în munca ideologică — vor aduce 
o contribuție sporită, vor avea un 
rol tot mai important în realizarea 
sarcinilor de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. (Aplauze puternice).

Doresc să exprim convingerea că 
aprecierile date de Comitetul Cen
tral. înalta distincție acordată A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu" vor 
constitui un permanent imbold 
pentru perfecționarea în continua
re a activității — ținînd loc și de 
critica pe care nu am făcut-o — 
pentru sporirea contribuției Aca
demiei la întreaga viață politico- 
ideologică a partidului și statului 
nostru.

Cu această convingere, doresc să 
urez cadrelor didactice, studenților 
și cursanților Academiei succese 
tot mai mari în activitatea vii
toare, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R." ; 
urale și ovații prelungite. Cei pre- 
zenți ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central al partidului, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu).



PAGINA 4 SClNTEIA - simbătâ 29 martie 1975

A

PREȚUIREA MUNCII
9

întreprinderea „23 August" din 
Capitală, care a fost distinsă recent, 
prin Decret prezidențial, cu „Or
dinul Muncii" clasa I, a pri
mit în cadrul unei festivități 
Steagul roșu și Diploma de frun
tașă pe tară în întrecerea socialis
tă pe anul 1974.

Vorbind despre activitatea 
fășurată pînă în prezent. 
Alexandru Roșu, directorul 
prinderii, a subliniat că 
harnic colectiv s-a încadrat ___
de la început în mod ferm in an
gajamentul organizației de partid 
a Capitalei de a realiza cincinalul 
în patru ani șl jumătate și a ac
ționat in acest climat de puternică 
mobilizare și responsabilitate, ob- 
ținind. peste sarcinile de plan ale 
perioadei 1971—1974, o producție 
suplimentară ce depășește 730 mi
lioane lei. fapt care i-a asigurat 
un. avans de patru luni în cincinal.

Steagul roșu și Diploma de uni
tate fruntașă pe tară în întrecerea 
socialistă au fost înminate de to
varășul Ghcorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

Colectivul întreprinderii a fost 
felicitat pentru rezultatele obținu
te în activitatea pe anul trecut de 
tovarășii loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, și Marin Enache, prim-se- 
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3.

în încheierea adunării, partici- 
panții au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele :

„Primind aceste înalte distincții 
conferite în marea. întrecere socia
listă. adresăm cele mai călduroase 
mulțumiri muncitorești conducerii 
de partid și de stat, ne manifes
tăm recunoștința fierbinte și dra
gostea nețărmurită ce v-o purtăm, 
gratitudinea pentru grija ce o ară- 
tați față de întregul nostru popor. 
Vizitele de lucru cu care ne-ați 
onorat in repetate rânduri au con
stituit pentru colectivul nostru de 
muncă o adevărată emulație, indi
cațiile prețioase și sfaturile dum
neavoastră ne-au impulsionat ener
gia de a munci cu pasiune revo
luționară pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini ce ne revin".

★
Același moment solemn al decer

nării Steagului roșu și Diplomei 
de unitate fruntașă pe țară l-a trăit 
vineri și întreprinderea „Automa
tica", căreia, recent, i s-a conferit 
prin Decret prezidențial „Ordinul 
Muncii" cla.sa I.

Cu această ocazie, ing. Ion Geam- 
bașu, directorul întreprinderii, a 
relevat realizările dobindite în 
penultimul an al cincinalului de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de aici, căile și metodele ce i-au 
ajutat să ciștige întrecerea cu ce
lelalte unități. S-a arătat că toți 
indicatorii de ordin cantitativ și 
calitativ al planului au fost reali
zați la cote superioare.

înaltele distincții au fost înmîna- 
te de tovarășul Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al Consiliului Cen- 

î^tral al U.G.S.R.

des- 
ing. 

între- 
acest
încă

Colectivul de la „Automatica" a 
fost felicitat, de asemenea, de to
varășul Constantin lonescu, minis
trul industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii.

In încheierea festivității, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care, printre altele, se 
arată : „în aceste momente solem
ne și pline de semnificație, gindu- 
rile noastre se îndreaptă către 
dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, mult iubite și 
conducător al partidului și 
nostru. Ținînd seama de 
crescinde ale economiei naționale 
de a pune in funcțiune noi obiecti
ve industriale, precum și de cerin
țele exportului, sintem ferm hotă- 
rîți de a ne respecta angajamentul 
nostru de a da peste plan, in ac
tualul cincinal, instalații de auto
matizare in valoare de 775 milioane 
lei. fiind convinși că numai astfel 
ne aducem și noi contribuția la

Ni cola e 
stimate 
statului 
nevoile

intre altele: „Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întreprinderea mecanică de material 
rulant „Grivița roșie" va da viață 
fără șovăire sarcinilor ce-i revin 
din istoricele documente adoptate 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui. Vom realiza in mod exemplar 
sarcinile de plan ce ne revin pe 
anul 1975, descoperind și punînd 
în valoare rezervele interne, avînd 
astfel posibilitatea să putem ob
ține rezultate cit mai bune în în
trecerea socialistă la care ne-am 
angajat, iar sarcinile actualului cin
cinal să le realizăm pină la 31 
mai".

TIMIȘ

S-a încheiat semănatul
culturilor din epoca I
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scînteii'', Cezar Ioana). In co
operativele agricole din județul 
Timiș, unde s-a acționat ener
gic pentru folosirea din plin a 
timpului prielnic și a forței de 
muncă, semănatul culturilor din 
epoca I s-a încheiat. Au fost 
însămințate cu grîu de primă
vară, mazăre, in pentru ulei, 
sfeclă de zahăr, cartofi timpurii 
și de vară, legume de cimp, 
plante de nutreț etc. aproape 
41 000 hectare. Semănatul cul
turilor din prima epocă s-a ter
minat și in întreprinderile agri
cole de stat din județ.

A APĂRUT 

„REVISTA ECONOMICĂ 
nr. 13

Din sumar spicuim : Procesul 
dialectic al dezvoltării democra
ției socialiste în etapa actuală, 
de prof. dr. VASILE NICHITA ; 
Impactul economic al valorifi
cării materiilor prime naturale 
și sintetice (II). Rolul chimiei 
in valorificarea superioară a 
materiilor prime, de M. FLO- 
RESCU ; Accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, 
de NICOLAE SĂVOIU ; Cam
pania agricolă : în ce condiții 
se desfășoară?, de ION MANEA.

La rubrica CONDUCERE- 
ORGANIZARE consemnăm ar
ticolele : Cuantificarea eficien
ței activității de conducere a 
unităților industriale, de prof, 
univ. dr. CONSTANTIN ȘTE
FAN, si Coordonate actuale ale 
perfecționării sistemului infor
mațional în agricultură, de conf. 
dr. ZAMFIRA JALBA.

Revista mai cuprinde rubrici
le : TEORII — IDEI și ECONO
MIE MONDIALA.

VIITOARELE LIVEZI
SE PLANTEAZĂ ASTĂZI I FAPTUL 

'DIVERS
în această primăvară, cooperativele agricole vor planta

cu pomi și arbuști fructiferi 3 000 de hectare

Ieri, ailor coleciive le-au 
fost decernate Steagul 
roșu și Diploma de onoare 
de unitate fruntașă pe 
țară în întrecerea socia

listă pe anul 1974

dezvoltarea rapidă a economiei na
ționale. De asemenea, colectivul 
nostru de muncă se angajează față 
de conducerea de partid și de stat 
ca în anul 1975 să devanseze cu 30 
zile termenul de livrare a insta
lațiilor de automatizare destinate 
unor obiective cu o pondere impor
tantă in economia noastră".

*
întreprinderea mecanică de ma

terial rulant „Grivița roșie“-Bucu- 
rești, căreia i s-a acordat zilele tre
cute, prin Decret prezidențial, „Or
dinul Muncii" clasa I. a primit vi
neri, in cadrul unei festivități, 
Steagul roșu și Diploma de fruntașă 
in întrecerea pe țară pentru rezul

ta a-
in întrecerea pe țară pentru 
țațele deosebite înregistrate 
nul 197-1.

In cuvintul rostit cu acest 
tovarășul ing. Mladin Vasile, 
torul întreprinderii, a relevat că, 
in cursul anului trecut, colectivul 
acestei unități a obținut succese in 
realizarea și depășirea indicatorilor 
de plan. In prezent, colectivul a- 
cestei unități lucrează in contul lu- . 
nii octombrie.

înaltele distincții au fost inmî- 
nate. într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de tovarășul Pavel Ște
fan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. Apoi, colectivul în
treprinderii a fost felicitat pentru 
rezultatele dobîndite de tovarășul 
Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor.

în încheierea festivității, cel pro
zeliți au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, in care se subliniază.

prilej, 
direc-

★
Institutului „Proiect" București, că

ruia de curind i-a fost conferit prin 
Decret prezidențial, pentru a doua 
oară consecutiv, „Ordinul Muncii" 
clasa I, i s-au decernat vineri Stea
gul roșu și Diploma de institut 
fruntaș pe țară in întrecerea dintre 
institutele de proiectare ale consi
liilor populare.

în alocuțiunea rostită la aduna
rea festivă organizată cu acest pri
lej, directorul institutului, ing. Ro
meo Dragomirescu, a arătat că în
treaga activitate de proiectare des
fășurată in anul trecut a purtat 
amprenta indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date cu prilejul 
vizitei in institut, a intîlnirilor de 
lucru, indicații concretizate in sis
tematizarea și modernizarea unor 
artere principale de circulație, ta 
realizarea unor importante dotări 
orășenești, în condițiile creșterii 
continue a nivelului calitativ al re
zolvărilor tehnice, economice și ar
hitecturale.

înaltele distincții au fost Inmîna- 
te de tovarășul Oliviu Rusu, vice
președinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R. Colectivul institutului a 
fost felicitat de tovarășii Eugeniu 
Ștefan, secretar al Comitetului de 
partid-construcții din cadrul Comi
tetului municipal Bucureștral P.C.R., 
și de Petru PetroșeanU, directorul 
Centralei de construcții-montaj a 
Consiliului popular al municipiului 
București.

In încheierea adunării, într-o at
mosferă de vibrant entuziasm, parti
cipant au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : „A- 
cum, cind întreaga țară trăiește ma
rea bucurie a realegerii dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, In Înalta func
ție de președinte al României so
cialiste, proiectanții, arhitecții și 
Inginerii din institutul „Proiect"- 
București, exprimînd încă o dată 
sentimentele de Înaltă prețuire si 
respect ce vi Ie poartă pentru ac
tivitatea neobosită dusă in slujba 
cauzei poporului nostru și înfloririi 
patriei, vă asigură că vor munci 
cu și mai multă abnegație pentru 
transpunerea în fapt a sarcinilor pe 
care partidul le pune în față, că 
vor înfăptui exemplar, alături de 
toți fiii patriei noastre, hotărîrile 
celui de-al XI-lea Congres".

(Agerpres)^

LA ÎNTREPRINDEREA „METALUL ROȘU"

Preocupări pentru înnoirea și diversificarea produselor
Intreprinderea constructoare 

de mașini „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca și-a creat un avans 
in cincinal de peste 110 zile. Co
lectivul de 
preocupă in 
pistarea și 
noi resurse 
a producției 
muncii, 
desfășoară o amplă acțiune 
Înnoire 
duselor, 
milii de 
ușoară 
mensiuni, circa 60 la sută 
utilaje noi, asimilate în 
cincinal. De curind a fost ( 
nată construcția mașinii 
mate de vopsit țesături i 
late și au intrat în probe teh
nologice. la Fabrica de piei sin-

muncă de aici 
continuare de 
valorificarea 
interne de creștere 

și productivității 
Concomitent, aici se 

de 
și modernizare a pro- 
Din cele circa 40 de fa- 
utilaje pentru industria 
în aproape 200 tipodi- 

1 sint 
acest 

termi- 
auto- 

extra-

se 
de- 

unor

tetice din Capitală, cîteva zeci 
de utilaie de nivel tehnic ridi
cat. ourtind marca „Metalul 
roșu". Soecialiști și muncitori 
de o înaltă calificare au parti
cipat la montaj și au acordat 
asistență tehnică.

O atenție deosebită se acordă 
aplicării unor măsuri pentru 
îmbunătățirea calității mașini
lor și utilajelor. Printre altele, a 
început și amenajarea unui ate
lier de teflonare a tamburilor 
din țeava inoxidabilă pentru 
uscarea 
mașina 
se face 
țară la

inoxidabilă 
firelor de urzeală 
de încleiat, operație 
pentru prima dată 
nivel tehnic ridicat.

Pentru dezvoltarea pomiculturii s-a prevăzut ca, în primăvara a- 
cestui an, în cooperativele agricole să se planteze peste 3 000 hec
tare cu pomi și arbuști fructiferi. în acest scop s-au identificat și 
pregătit terenurile destinate noilor livezi, a fost asigurat materialul 
săditor necesar. Trebuie remarcat faptul că majoritatea plantații
lor noi se fac in cadrul asociațiilor intercooperatiste, iar un număr 
însemnat de pomi urmează să fie plantați pe lingă casele locuito
rilor de la sate, de-a lungul drumurilor etc. După cum am fost 
informați la centrala de specialitate, pînă la 25 martie, în coope
rativele agricole s-au plantat 1 484 hectare, ceea ce reprezintă 47 la 
sută din planul pentru această primăvară. In unele județe, ca de 
pildă Mehedinți, Harghita și Vrancea, a fost îndeplinit și chiar de
pășit planul la plantări, in altele — Dolj, Satu-Mare, Praho
va — lucrările sint întîrziate, situație criticată recent de către 
conducerea Ministerului Agriculturii. Desfășurarea plantatului și 
problemele care se ridică in legătură cu această lucrare au con
stituit obiectul unui raid-anchetă, organizat in județele Maramureș, 
Satu-Mare și Prahova.

MARAMUREȘ

Treaba incepe cu... 
dezrădăcinarea 

restanțelor 
și justificărilor

în cursul acestui an, în județul 
Maramureș urmează să se planteze 
cu pomi și arbuști fructiferi o Su
prafață de 300 ha de teren, din care 
jumătate in primăvară. Pină la 25 
martie, in cooperativele agricole 
s-au plantat 130 ha. Cele mai mari 
suprafețe au fost realizate in coo
perativele agricole din Ulmeni (35 
hectare). Minau (47 hectare), Fărcașa 
(35 ha). Remeți și altele. Pepiniera 
din Seini a pus la dispoziția coope
ratorilor 12 173 pomi pentru comple
tarea golurilor in livezi. De aseme
nea, a fost încheiată operațiunea de 
pichetare, iar gropile au mai rămas 
de săpat doar pe 40 ha, materialul 
săditor aflindu-se ta întregime in 
unitățile beneficiare. După cum ne-a 
precizat Merișor Cocoșilă. direc
tor adjunct al direcției agricole ju
dețene, se organizează plantații in
tensive La fermele pomicole Mocira, 
Lăpușel. Ulmeni și Fărcașa.

Dacă se iau în considerare doar 
aceste date s-ar putea crede că in 
județul Maramureș realizarea noilor 
plantații se bucură de interpsul cu
venit. In realitate insă există res
tanțe la plantări, adăugate de la un 
an la altul, care — după cum ne spu
nea M. Cocoșilă — au ajuns acum la 
500 hectare, față de programul ju
dețean de dezvoltare a pomiculturii 
aprobat în anul 1971. Și, odată cu 
restanțele, sporește și numărul... jus
tificărilor, 
ră, că nu 
categoriei 
care s-ar 
exact, iar 
în acești ultimi ani s-ar fi recuperat 
măcar o parte din cele 2 745 hectare 
de teren arabil, „pierdut" pe drum 
din cauza neutilizării lui la categoria 
de folosință in care a figurat din- 
totdeauna, s-ar fi descoperit cu pri
sosință suprafețele adecvate pentru 
noile livezi. Există deci posibilități 
de accelerare a ritmului de plantări 
și de recuperare a restanțelor in 
dezvoltarea pomiculturii maramure
șene. Bineînțeles, dacă se va acțio
na neintirziat, cu interesul și răspun
derea cerute de o asemenea acțiune.

Se argumentează, bunăoa- 
se mai aprobă schimbarea 
de folosință a terenului pe 
putea crea noi livezi. In- 
dovada este... vizibilă. Dacă

SATU-MARE

Se așteaptă 28 000 
puieți de piersici. 
Ce zic furnizorii ?

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

La ultima teleconferință care a 
avut loc la Ministerul Agriculturii, 
județul Satu-Mare a fost vizat di-

cinema
A Piine și ciocolată t PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, FA
VORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20,30
a Nu filmăm să ne-amuzăm : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 13,30;
16: 18,15; 20,30.
m Orfeu in infern : TIMPURI NOI
- 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20.15.
a Un milion pentru Jake : SCA
LA — 8,30: 11; 13,30; 16: 18,30; 21. 
FESTIVAL — 9: 11.15; 13,30; 16;
IR.3'): 20.45, EXCELSIOR — 9; 
11,15: 13,30: 16; 18,15; 20,30. GLORIA
- 9- 11,15: 13,30; 15,45; 18.15; 20,30 
A Program pentru copii : DOINA
- 9.45; 17.
o Nemuritorii : DOINA — 11: 13; 
15: 18,15: 20,15.
© Ochii Shlvanei : BUCUREȘTI — 
9; 12: 16.30; 19,15. FEROVIAR — 
8,45; 11,30: 14,15: 17; 19,45. MELO
DIA — 9; 11.45: 14.30: 17.15: 20.
MODERN — 8.45; 11.15: 13.45;
16,30; 19.15.

® Martorul trebuie să tacă ; 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18; 20,15, VICTORIA — 9.15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
e Sutjeska : GRIVIȚA — 13; 15,30; 
18; 20,30. AURORA — 9,15; 11,45;
15; 17,30: 20, FLAMURA — 9,30; 12; 
14.30; 17,15: 20.
© Un bărbat fatal : CAPITOL — 
9.15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
â Muntele ascuns : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30. VII
TORUL — 16; 18: 20.
o Scufundarea Japoniei : VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15. 
O Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUMINA — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30, GIULEȘTI — 10; 15,30; 
18; 20.15, ARTA — 15.30; 17.45: 20. 
© Hotărîre în zori — 14,30; 16,30. 
Visul unei nopți de vară — 18,30, 
Jucătorul — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
o Moulin Rouge : CENTRAL — 
9,30; 12; 14.30; 17; 19.30. COTRO- 
CENI — 13,30: 15.45: 18: 20.15.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PROGRESUL — 16; 19.
0 Cu mîinile curate. Ultimul car
tuș : DACIA — 9; 12,30: 16: 19,30 
© Luminile rampei : BUCEGI — 
16; 19.

• Filip cel bun : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 13; 20,15.
© Permisul de conducere t UNI
REA — 15.45; 18; 20,15.
© Păcală : LIRA — 15,30; 19.
o PIîngeți, chitare ! : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
© Ilustrate cu flori de cîmp : 
PACEA — 15,30; 17.45; 20. COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
© Actorul și sălbaticii î FEREN
TARI — 13; 16; 19. MUNCA — 
16; 19.
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15. TOMIS — 9; 11.15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.
© O noapte la castel : POPULAR
— 15,30; 18: 20,15.
e Un general pentru victorie ; 
CRINGAȘI — 16; 18,15.
© Cei șapte magnifici : FLACA- 
RA — 15,30: 18; 20,15.
© Cavalerii teutoni : VITAN — 
15,30; 19. •
« Un gentleman în Vestul sălba
tic : MOȘILOR — 9; 11.30; 14;
16,30; 19.15
a Zidul x RAHOVA — 15.30; 18;
20,15.

teatre
© A.R.I.A. (Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România) : ,,Dă-ml 
mîndruță ochii tăi", concert-spec- 
tacol de muzică populară — 20.
a Teatru! Național București 
(sala mare) : Medeea — 19,30,
(sala mică) : Duleea pasăre a ti
nereții — 19.30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu 
— 20.
a Opera Română : Traviata — 19. 
a Teatrul de operetă : Spune, ini
mioară spune — 19,30.
a Teatrul de comedie : Un Hamlet 
de provincie — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19,30. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tinărului „W“ — 19,30.
a Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.

rect, precizîndu-se că lucrările de 
plantare a pomilor se desfășoară 
nesatisfăcător. Referitor la această 
problemă. am solicitat precizări 
ing. Vasile Marcu, director adjunct 
al direcției agricole, care ne-a spus : 
„Țin să subliniez faptul că în- 

pregătit pentru 
încă din

„Țin să subliniez 
treg terenul este 
plantat : a fost desfundat ----  —
toamnă, fertilizat și pichetat. In ce 
privește 
ultima 
rului 
ne 
de ordin 
ninsorile 
crărilor. 
meliora, 
numai 6 
îngrijorare ni-1 dă însă proasta 
provizionare cu material săditor 
puieții de piersici. Centrala de 
gume și fructe ne-a rămas încă da
toare cu 28 000 puieți do piersici. A- 
pelăm la organele centrale de resort 
ca. măcar in ultimul ceas, să ne 
sprijine pentru a primi materialul să
ditor conform cererilor noastre".

Desigur, centrala de specialitate va 
trebui să rezolve problema aprovi
zionării județului Satu-Mare cu ma
terial săditor. Dar, in aceeași măsu
ră, organelor județene și conducăto
rilor de unități agricole li se cere să ia 
măsuri in vederea impulsionării lu
crărilor, astfel încît materialul sădi
tor care există în județ să fie plan
tat cit mai repede, aceasta constitu
ind garanția bunei prinderi a pomi
lor.

critica ce ni s-a adus la 
teleconferință a Ministe- 

Agriculturii, nu vrem să 
dezvinovățim, dar motivul este 

obiectiv. Ploile reci șl chiar 
împiedică desfășurarea lu- 

îndată ce vremea se va 
lucrarea se va termina 
zile. Adevăratul motiv

PRAHOVA

a- 
în 
de 
a-
le-

Cind optimismul 
de pe hir tie 

nu se potrivește 
cu situația de pe teren

Din toamna anului trecut. Direcția 
agricolă a județului Prahova, îm-

preună cu cooperativele agricole in
teresate au concretizat un plan pen
tru plantarea in primăvara aceasta 
a 100 ha de livezi. I.L.F.-ul. cum 
precizează directorul său, ing. Ion 
Enache, a asigurat materialul sădi
tor necesar, adică 80 000 de pomi de 
diferite specii. S-a inițiat și o „Săp- 
tăminâ a pomiculturii prahovene" 
(12—23 martie a.c.), cind urma ca 
toate suprafețele să fie plantate. 
Acum, în plină campanie de plantări, 
au ieșit la iveală numeroase neajun
suri in realizarea programului de 
dezvoltare a pomiculturii. La 25 
martie, doar cîteva din cooperative 
— cele din Chiojdeanca, Bătrini sau 
Nucșoara — plantaseră pomi. în ce
lelalte unități, lucrările se găsesc ta 
faze nu prea avansate : unele n-au 
sădit măcar un singur pom. Mai 
mult chiar, cooperativele agri
cole din Păulești și Jugureni — care 
singure însumează 55 la sută din în
treaga suprafață planificată — n-au 
primit nici măcar autorizație de 
plantare. „Abia pe 25 martie — ne 
spunea președintele cooperativei agri
cole Jugureni. Lucian Pătrășoiu, am 
reușit să stabilim cu OCOT Prahova 
condițiile necesare emiterii autoriza
ției de plantare. Dar mai așteptăm 
eliberarea actului. Neavînd permi
siunea scrisă să acționăm pentru 
plantarea celor 20 de hectare, nici 
n-am ridicat pomii de la pepinieră".

Referitor la această situație, 
ing. Aurel Furfurică, directorul di
recției agricole județene, s-a declarat 
optimist: „Plantările în livezi decurg 
normal. Lucrările se vor încheia la 
timp". Pe ce se bazează acest opti
mism ? Căci lată cum se prezintă si
tuația. Cu adresele nr. 187 din 
februarie a.c. și 211 din martie a.c. 
cooperativa din Păulești a cerut 
OCOT-ului și respectiv direcției a- 
gricole județene autorizația de plan
tare. Actul a fost refuzat, pentru ca 
totuși, la 15 martie, să se elibereze 
autorizație. Dar cooperativa, așa cum 
spunea inginerul șef. Const. Mircea, 
nemaiavînd timp să facă pregătirile 
necesare — defrișarea unor pruni bă
trini, săparea gropilor etc. — refuză 
să mai facă plantația. Pînă la urmă 
se va ajunge la soluția ca plantările 
să se facă... în toamnă. In aceste con
diții, determinate de grave fisuri în 
organizarea acțiunii de plantare, cum 
pot socoti organele agricole județene 
că totul e în regulă ? Este nevoie de 
măsuri operative pentru ca planul de 
100 de hectare plantații pomi să fie 
îndeplinit integral.

| Consecințele 
iresponsa
bilității

Joi la prînz a avut loc, 
în plin centrul Capitalei, pe 

Ibd. Gh. Gheorghiu-Dej. un grav 
accident de circulație, provocat 
de un troleibuz de pe linia 85, I condus de Nicolae Drăgușin. Din 
cauza unei defecțiuni la siste
mul electric, șoferul a coborit 

Itoți pasagerii în stația Universi
tății, pornind mai departe nu
mai cu încasatoarea. La inter
secția bulevardului cu Calea 

(Victoriei, șoferul a observat pe 
trotuar doi colegi de muncă, tot 
șoferi — Ion Marica și Ștefan 

IBumbăcea — care i-au făcut 
semn să-i ia și pe ei. Le-a des
chis ușa, cei doi s-au urcat „din 
mers", s-au duș la șofer și au I început să se hîrjonească în...
glumă, intre ei. După numai 
cițiva metri, neatent, șoferul a I scăpat volanul din mină și tro
leibuzul s-a îndreptat vertiginos 
spre intrarea de la cinemato
graful „Central". Rezultatul : 

Idoi morți (o bătrină de 72 de ani 
și un bărbat de 54 de ani), ră
nirea celor trei șoferi din tro- 

Ileibuz și a încasatoarei, care e 
și gravidă. Organele de miliție 
au început cercetările, cu șofe
rul ta stare de arest.

I Declarația și 
I portmoneul
(„Subsemnatul M. Constantin, 

lnginer-șef la C.A.P. Burdusaci, 
județul Bacău, declar că port- 

Imoneul cu suma de lei... l-am 
găsit în autoturismul meu 1-BC- 
4661, în ziua de 1 martie, la o- 

Irele prinzului. cind mă întor
ceam de Ia Cluj-Napoca. El a- 
parține unuia din pasagerii oca
zionali pe care i-am luat cu plă- 

Icere, cite o bucată de drum, ca 
să-mi mai țină de unt". Decla
rația a fost dată plutonierului 1 Gheorghe Oltean de la miliția 
orașului Gheorgbieni. județul 
Harghita. Portmoneul cu bani 
lșl așteaptă stăpînul. Pînă acum, 

In-a reclamat nimeni. „Deși ar fi 
trebuit s-o facă de atunci — ne 
scrie plutonierul — pentru că nu Ie vorba de o sumă oarecare". E 
și motivul pentru care n-am 
spus nici noi cit e de mare.

Gh. SUSA
Octav GRUMEZA 
Const. CAPRARU 
corespondenții „Scînteii1

Vînzări condiționate ?
Pe data de 25 mar

tie a.c. am mers la 
magazinul „Adoles
centul" din Capitală 
(bd. N. Bălcescu nr. 
32—34) pentru a cum
păra, cu plata în ra
te, mai multe produ
se de îmbrăcăminte. 
Și, după ce mi-am a- 
les modelele dorite și 
m-am prezentat Ia bi
roul de acte, 
deți că am 
Responsabila

ce cre- 
pățit ? 

și cei-

lalți vînzători mi-au 
spus că nu-mi pot fa
ce formele de rate 
dacă nu cumpăr și o 
rochiță de copil de 11 
ani, o bluză și o șap
că tot de copil. Zadar
nic am obiectat spu- 
nînd că aceste lucruri 
nu-mi sînt necesare 
din simplul motiv că 
nu am copii, nefiind 
nici măcar căsătorită. 
Nu mi-au făcut for
mele de plată pînă nu

m-au obligat să cum
păr cite un produs 
„greu vandabil" (așa 
mi s-a spus că se 
cheamă) pentru fieca
re produs dorit de mi
ne. Oare e normal să 
se procedeze astfel ?

Constanța CON- 
STANTINESCU 
Bd. Ion Șulea 75, 
bl. P 1. ap. 48, 
sector 4, București

Cîntarele la I. L. F.
I.L.F. din 
comercial 
cartierul 

Balta Al-

consta- 
nu 

540
...Unitatea 

complexul 
A 14 din 
bucureștean 
bă.

— Cîntăriți-mi, vă 
rog, acest castravete 
— se adresează vinză- 
torului Vlăduț Con
stantin, unul din cum
părători.

— Sint vreo 600 de 
grame și vă costă 5.40 
lei
rul, după 
marfa 
terezie 
cearcă 
multe
echilibrarea celor două 
talere.

Clientul, sesizînd 
ceva în neregulă, so
licită șefului de uni
tate reeîntărirea cas-

(organele 
urmează

ca 
in 
să

decide vînzăto- 
ce aruncă 

pe cintarul tip 
și după ce ln- 

pe rlnd mai 
greutăți pentru

travetelui. Ce 
tă ? Castravetele 
cîntărește decît 
grame, iar costul este 
de numai 4.60 lei. A- 
șadar, o diferență so
licitată în plus de 0.80 
lei.

Dincolo de fapta 
atare 
drept
sancționeze incorec
titudinea vânzătorului 
vizat), cazul respectiv 
ne-a reținut atenția și 
dintr-un alt conside
rent mai general. In 
unitățile I.L.F. se vînd 
zilnic zeci și zeci 
produse de mărimi 
greutăți fixe, care 
permit o secționare
subdiviziuni și a căror 
cintărire exactă nu se

de
Si 

nu 
in

poate face decit pe 
cintare tip balanță. Cu 
toate acestea, majori
tatea unităților I.L.F 
sint dotate doar cu 
cintare tip terezie (in 
unitatea cu pricina 
exista totuși un cîntar 
tip balanță, dar acesta 
era aruncat undeva în 
depozit, printre lăzile 
de marfă), ceea ce 
face loc arbitrariulul, 
cintăririlor aproxima
tive. de aici apărînd 
posibilitatea înșelării 
cumpărătorilor de că
tre vînzători. Ce are 
de spus întreprinde
rea de legume-fructe 
despre această situa
ție 7

M. IONESCU

a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) î Bărbați fără neveste —
19.30, (sala Studio) : Șoc la me
zanin — 19.
a Teatrul Ciulești : Spoon River
— 17, ...Eseu — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
© Teatrul satiric-muzlca! „C, Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30. (sala Vic
toria) : Un băiat do zahăr... ars
— 19,30
© Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" (sala din șos. Ște
fan cel Mare 34) : Siciliana —
19.30, (sala din str. Eremia Grlgo- 
rescu 24) : O fată imposibilă —
19.30,
© Teatrul „I. Creangă" : Moșteni
torii — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu-AIi — 15.
Nocturn ’75 — 21,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
© Studioul I.A.T.C. : Regele cerb
— 20.

t V
10,00 Film serial pentru copii : 

„Năzdrăvanul Dennis",
10.25 Legile țării — legile noastre I 
10,35 Pe drumuri de munte. Vetre

folclorice — județul Neamț.
10.55 Telecinemateca.
12.55 Șlagăre, șlagăre...
13,20 Telex.
13.25 Univers științific.
13.55 Preferințele dv. muzicale sînt 

și ale noastre.
14,40 Expediție de vînătoare : „File 

din cartea ursului".
15,00 Vîrstele peliculei.
16,00 Magazin sportiv © Concurs 

internațional de patinaj ar
tistic la București, cu parti
cipant! din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Republi
ca Democrată Germană, Re
publica Federală Germania, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România. Demonstrația lau-

reaților. Selccțiunl înregistra
te de Ia patinoarul „23 Au
gust" © Hochei pe gheață : 
Suedia — Cehoslovacia. Trans
misiune de la Stockholm.

17,25 Caleidoscop cultural-artistic 
— emisiune de informare $i 
actualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinemato
grafică șl a activității artis
tice de amatori.

17.40 Teleglob. Trei decenii care 
au schimbat înfățișarea Un
gariei. Film documentar rea
lizat de Televiziunea ungară.

18,00 Cintare omului. „Pe comu
niste trepte" — emisiune de 
versuri dedicate patriei șl 
partidului.

18,15 Vă așteptăm la... Club T.
19,00 Lumea copiilor : „Două po

vești cu un singur ac".
19,20 1091 de seri : Frack șl pisi

cile.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial ; Kojak.
21.40 Telejurnal.
21.50 Sfiptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10... — 

magazin muzical-distractiv.
23,00 închiderea programului.

| Marele 
I Premiu
■ Despre elevii din cercul de I pictură al Scolii generale nr. 5

din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej s-a dus vestea peste mări și 

Ițări. Acum trei ani, lucrările lor 
au obținut, la Paris. Marele 
Premiu UNICEF. Un an mai 
tirziu, la Geneva, li s-a decernat 1 premiul „Arhiva de aur". Și tot
la Geneva, in 1974, pionierei 
Cristina Tigău i-au revenit lau- 

Irii premiului UNICEF pentru 
lucrarea intitulată „Familia 
mea". Ei in acest an, micii crea- 

Itori sint prezenfi la concursul 
international din Japonia, cu nu 
mai pufin de 40 de lucrări selec- 

• fionate. Care (și cite din ele) vor I cuceri un nou trofeu 7 „Nu pen
tru trofee muncim noi — ne 
spune profesorul Gheorghe Mo- 

Icanu, conducătorul cercului. In 
fiecare pictură e o picătură din 
sufletul curat al copiilor noștri, 
mesajul lor de dragoste și prie- Î tenie pentru toti copiii lumii.
Acesta este Marele Premiu pe 
care l-am rîvnit șt pe care l-am 

. obtinut".

Doi contra
I un...

personal
Să vezi și să nu crezi t doi 

oameni in toată firea — V. Bi
lan și M. Bercea — amîndoi de 
prin părțile Vasluiului, n-au 
găsit alt mijloc de a-și rezolva 
o controversă, din te-miri-ce. 
decît bătaia. Si — colac peste 
pupăză — n-au găsit nici alt loc 
decit una din liniile ferate din 
gara Tîrgu Frumos. Exact linia 
pe care venea spre el. amenință
tor. personalul 420. spre Iași. 
Cei doi erau Insă prea „ocupați" 
cu încăierarea lor pentru a mai 
Învrednici trenul cu vreo aten
ție. Noroc de mecanicul de pe 
locomotivă, care i-a observat la 
timp, a frînat exact lingă ei. s-a 
dat jos și i-a despărțit. Cei doi 
s-au reîntîlnit la miliție, unde 
au foșt amendați cu cite o mie 
de lei fiecare. Să nu apară mo
tiv de... supărare.

Spunea că-și 
iubește 
copiii...

Da, așa spunea : „Am doi copii 
și tin la ei ca la ochii din cap". 
Și totuși, acum șapte ani, în 
1968, i-a părăsit, iar judecătoria 
din Sighișoara, prin sentința ci
vilă nr. 893 din 16 septembrie, 
același an. l-a obligat să achite 
o pensie de întreținere. Timp de 
doi ani. Zoltan Trefan s-a tinut 
de cuvint. după care a dispărut. 
Ultima oară a lucrat pe la Mo- 
tru, dar din 1970 a plecat de-a- 
colo. Mama copiilor, Veronica 
Trefan, din Sighișoara, strada 
7 Noiembrie 67, l-a căutat peste 
tot, dar degeaba. I-am mențio
nat aici adresa, pentru cei care 
află sau știu ceva de soarta lui, 
să-i dea de veste. Si să-i mai 
spună lui Zoltan că băiatul lui 
mai mare, care-i poartă și nu
mele mic e suferind si. deo
camdată, nu poate nici să-și 
continue studiile, nici să lucre
ze. Și are doar 16 ani...

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Plenara Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Vineri a avut loc Plenara Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La lucrările plenarei a luat parte 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic. Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. Au participat 
membri și membri supleanti ai Con
siliului Central al U.G.S.R., ai Comi
siei centrale de cenzori, președinții 
consiliilor județene ale sindicatelor 
care nu sint membri ai Consiliului 
Central, reprezentanți ai presei.

Plenara a dezbătut modul cum se 
îndeplinesc sarcinile ce revin sindi
catelor în mobilizarea oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1975, precum și unele probleme 
ale activității organizatorice. Tot
odată, plenara a fost informată cu 
privire la modul cum sint rezolvate 
propunerile, sesizările, reclamațiile 
șl cererile oamenilor muncii.

Din însărcinarea conducerii parti
dului, tovarășul Ilie Verdeț a supus 
spre aprobare recomandarea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 17 martie a.c. 
privind eliberarea tovarășului Mihai 
Dalea din funcția de președinte al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, la 
cererea sa, din motive de sănătate, 
și alegerea în funcția de președinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R. a 
tovarășului Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit cooptarea tova
rășului Gheorghe Pană ca membru 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
alegerea sa ca membru al Comitetu
lui Executiv și în funcția de pre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
participanții au adoptat textul unei 
t-’egrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului. președintele Republicii Socia
liste România. în care se spune :

Plenara Consiliului Central al U- 
niunil Generale a Sindicatelor din 
România, analizînd, într-un spirit de 
înaltă responsabilitate comunistă, 
modul cum organele și organizațiile 
sindicale acționează pentru îndepli
nirea planului de dezvoltare econo
mică și socială a României pe anul 
1975, . vă asigură, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
milioanele de membri ai sindicate

lor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
— nu-și vor precupeți eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Participanții la plenară, conștienți 
de neajunsurile care mai persistă în 
munca sindicatelor, și-au exprimat 
hotărirea fermă de a-și perfecționa 
necontenit activitatea, stilul și meto
dele lor de muncă, de a asigura o 
mai activă participare a reprezentan
ților sindicatelor și ai oamenilor 
muncii în organele de conducere co
lectivă, pentru îndeplinirea exem
plară la fiecare loc de muncă a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă, de 
a întimpina 1 Mai — Ziua solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc — cu noi realizări in toate do
meniile de activitate.

Pătrunse de marile răspunderi și 
îndatoriri ce le revin din hotărîrile 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.. sin
dicatele, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor ac
ționa cu fermitate pentru înfăptui
rea măsurilor stabilite de partid și 
guvern privind asigurarea condițiilor 
de muncă și de viață ale celor ce 
muncesc ; vor intensifica activitatea 
politico-educativă pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, lărgirea orizontului de cu
noaștere, pentru întărirea ordinii șl 
disciplinei în producție, pentru apli
carea fermă în viață a principiilor 
și normelor eticii și echității socia
liste.

Participanții la plenară, animați de 
o nestrămutată voință și hotărire, se 
angajează ferm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncească cu abnegație și devota
ment pentru realizarea integrală a 
planului pe anul 1975, încheierea ac
tualului cincinal înainte de termen și 
pregătirea celor mai bune condiții 
pentru trecerea la cincinalul 1976— 
1980, pentru binele clasei muncitoare, 
al întregii noastre națiuni, pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului, pen
tru prosperitatea și înălțarea Româ
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație.

Cronica zilei
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit o telegra
mă de mulțumire de la Mahmud 
Riad, secretar general al Ligii Sta
telor Arabe, pentru felicitările trans
mise cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a acestei organizații.

★
La Academia de științe agricole ți 

silvice s-a încheiat vineri sesiunea 
anuală de referate și comunicări ști
ințifice a Institutului de cercetări 
pentru protecția plantelor. în de
cursul celor două zile cit a durat se
siunea au fost prezentate 38 de co
municări cu privire la mijloacele de 
combatere a bolilor culturilor agri
cole, rezultatele în combaterea bio
logică a dăunătorilor la unele cul
turi de cimp și de seră, precum și In 
legătură cu condiționarea pesticide- 
lor pentru aplicarea tratamentelor 
cu ajutorul aviației utilitare.

(Agerpres)
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vremea
Ieri In țară î Vremea a continuat sS 

se încălzească ușor In jumătatea de 
sud-est a țării, unde cerul a fost varia
bil. In rest, cerul s-a menținut mal 
mult acoperit. Au căzut ploi locale în 
Banat, Crișana, Maramureș, vestul 
Transilvaniei șl nordul Olteniei. In 
zona de munte a nins. Vîntul a pre
zentat intensificări pînă la tare în Cîm- 
pla Vestică, în sudul Moldovei, pe li
toral, local în Transilvania șl în Car- 
pații Meridionali. Temperatura aerului, 
la ora 14, era cuprinsă între 7 grade la 
Moldova Veche și 18 grade la Iași, Ne
grești, Tg. ocna, Rm. Sărat șl Be
chet. In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 martie și 1 aprilie. In țară : La 
începutul intervalului vremea va fi 
în general umedă, cu cerul mai mult 
noros și cu ploi temporare. Apoi ce
rul va deveni variabil, iar ploile loca
le. Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre minus 1 și 9 grade, iar maximele 
între 7 șl 17 grade. In zona de munte 
se va semnala lapovlță șl ninsoare. In 
București : La începutul intervalului, 
cerul va fi mai mult noros și va ploua. 
Apoi cerul va deveni variabil. Vîntul 
va prezenta Intensificări de scurtă du
rată. Temperatura ușor variabilă.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Pentru felicitările prietenești, cu ocazia zilei mele de naștere, șl 

pentru cuvintele dumneavoastră dedicate extinderii, în continuare, a 
colaborării prietenești dintre țările noastre, vă rog să primiți sincerele 
mele mulțumiri.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președinte federal 

al Republicii Austria

Sosirea unei delegații a Uniunii Naționale 
pentru Independența Totală a Angolei (01.1.1 A.)
Vineri după-amiază a sosit tn Ca

pitală o delegație a Uniunii Naționa
la pentru Independenta Totală a An
golei (U.N.I.T.A.) care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. efectuează o vizită do 
prietenie în țara noastră.

Delegația, condusă de dr. Jonao 
Savimbi. președintele U.N.I.T.A.. esta 
formată din Fwaminy Fernandes, 
membru al Biroului Politic, secretar 
cu problemele de informații. Benja
min Mukinda, membru al Comitetu
lui Central. Amos Valentini, secretar 
al organizației de tineret, Lote Pena 
si Tito Chinunji, militanți.

La sosire, pa aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de tova
rășii Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, viceprim-ministru al gu
vernului. Ilie Verdeț membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar ai 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-maior Constantin Olteanu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

VIZITA TOVARASUIUI 1009 KURTOVICI*
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în tara noastră, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul Todo 
Kurtovici. membru al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, secretar In Comitetul Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a avut. în cursul zilei de vineri, o 
serie de întrevederi de lucru.

Oaspetele iugoslav s-a Intîlnit eu

tovarășul Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. a avut convorbiri la Con
siliul national al Radioteleviziunii 
române cu Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R., director general al 
Radioteleviziunii, la Editura politică 
cu Valter Roman, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul editurii.

(Agerpres)

Vizita ministrului relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Costa Rica

Mesaje de felicHare adresate
președintelui

Republicii Socialiste Rumania, 
TOVWMStlL MICOlflE CEflIISESCO
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră la președinția Republicii So
cialiste România, vă adresez felicitările mele sincere și cele mai bune 
urări de fericire, sănătate și succes în îndeplinirea nobilei dumneavoas
tră misiuni, pentru tot binele poporului român prieten.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Unit al Independenței Naționale, al guvernului 

șî întregului popor al Zambiei, cît și al meu personal, doresc să vă 
felicit din toată inima cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte 
al Republicii Socialiste România.

Decizia luată de Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România constituie o nouă recunoaștere a conducerii capabile și dina
mice pe care o exercitați în fruntea marii dumneavoastră națiuni.

Vă doresc dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului 
și poporului român noi succese.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

A XX-a ediție 
a Crosului balcanic

ORADEA (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Dumitru Gâță). Frumoasa sta
țiune balneoclimaterică Felix — Bi
hor va găzdui un eveniment sportiv 
internațional — cea de-a XX-a edi
ție a Crosului balcanic — care se va 
bucura de participarea unor sportivi 
seniori și juniori din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și România.

Prin grija organizatorilor, pregăti
rile pentru desfășurarea diferitelor 

.obe ale Crosului balcanic au fost 
terminate. Traseul din pădurea Felix 
pentru toate probele a fost marcat.

în programul competiției figurează 
următoarele întreceri : seniori (10 000 
m), senioare (2 000 m), tineret (6 000 
m), juniori (4 000 m) și junioare 
(1 000 m).

în cursul zilelor de joi și vineri 
au sosit la Oradea, unde s-au bucu
rat de o caldă primire, delegațiile de 
atleți din Grecia, Turcia și Bulgaria, 
urmind să sosească și cei din Iugo
slavia în cursul zilei de sîmbătă.

Deschiderea festivă a întrecerilor 
celei de-a XX-a ediții a Crosului bal
canic va avea loc duminică diminea
ța, la ora 10.

Lotul boxerilor români 
pentru turneul 

„Centura de aur“
Ieri, Colegiul central al antrenori

lor a definitivat lista boxerilor ro
mâni care vor participa la turneul 
internațional „Centura de aur“ 
(București, 14—20 aprilie). Aceștia 
sint 69 la număr pentru cele 11 ca
tegorii. Printre pugiliștii noștri care 
'or urca pe ring spre a se întrece 
u boxeri din 22 de țări europene, 
fricane, asiatice și americane se 

. flă atît luptători cu experiență, cît 
și tineri evidențiați pe parcursul ul
timului an competiționaL

TENIS
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la 
Jackson (Mississippi), jucătorul ro
mân Ion Tiriac l-a intîlnit pe cam
pionul australian John Newcombe, 
principalul favorit al concursului. 
După o partidă echilibrată, care a 
necesitat trei seturi, Newcombe a 
terminat învingător cu 6—3, 4—6, 
6—2.

Celelalte trei partide s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Rosewall 
(Australia)- — Feaver (Anglia) 7—5,
5— 7, 6—3 : Bucholz (S.U.A.) — Car
michael (Australia) 6—4, 6—7, 6—3 ; 
Stolle (Australia) — Taylor (Anglia) 
3—6, 7—5, 6—3.

în proba de dublu (sferturi de fi
nală), perechea americană An
drews—Fischer a întrecut cu 6—3,
6— 7, 6—3 cuplul Ion Tiriac (Româ
nia) — Roger Taylor (Anglia).

FOTBAL: MECIURI DE ANTRENAMENT
ALE ECHIPELOR REPREZENTATIVE
Ieri, pe stadionul „23 August", e- 

chipa reprezentativă a României a 
jucat un ultim meci de antrenament 
înaintea partidei cu selecționata 
Cehoslovaciei (Praga — 31 martie). 
Parteneră de antrenament a fost e- 
chipa bucureșteană Progresul, din 
divizia B. Scorul întrecerii : 1—1 
(1—1) prin punctele înscrise de Pe
tre'Victor (min. 20) și Dumitru (min. 
33). Pe parcursul jocului am notat 
cîteva acțiuni cursive ale formației 
tricolore, mai ales in prima repriză. 
După pauză, puterea fizică a echipei 
a scăzut vizibil, situație explicabilă 
și prin aceea că meciul de ieri a fost 
al treilea disputat într-un răstimp 
de numai șase zile. Replica partene
rului de antrenament a fost foarte 
bună, ea prilejuind confirmarea unor

neajunsuri ale jocului în apărare la 
formația tricoloră, precum și in cen
trul liniei de atac.

Formația reprezentativă a Intrat 
pe teren în următoarea alcătuire : 
Răducanu — Cheran, Sameș, G. San
du. Mateescu — Dumitru, Dinu, Bă
lăci — Lucescu, Georgescu, Crișan 
(după pauză au mai jucat Sătmărea- 
nu II și Boloni).

în meciul echipelor de ’’tineret au 
învins cei „sub 21“ pe cei „sub 23 de 
ani" cu 3—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Radu II (2) și Vrînceanu. 
Miine, de la ora 9,30, în program cu
plat pe stadionul Dinamo, cele două 
echipe de tineret ale României vor 
susține meciuri internaționale ami
cale în compania reprezentativelor 
similare ale Cehoslovaciei.

Vineri, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a oferit un di
neu in onoarea ministrului relațiilor 
externe și cultelor al Republicii Costa 
Rica. Gonzalo J. Facio, care se află 
lntr-o vizită oficială in țara noastră.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini grele, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului agri
culturii. industriei alimentare si ape
lor. Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior sl 
cooperării economice Internationale, 
alte persoane oficiale.

A luat, de asemenea, parte Edgar 
Monge, însărcinatul cu afaceri ad-

lnterlm al Republicii Costa Rica Ia 
București.

în timpul dineului cei doi miniștri 
au toastat în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 
Daniel Oduber Quiros. pentru întă
rirea prieteniei dintre România și 
Costa Rica. pentru fericirea si pros
peritatea celor două națiuni. Ei și-au 
exprimat totodată convingerea că vi
zita sl schimbul de vederi care a avut 
loc cu acest prilej vor contribui la 
extinderea relațiilor de colaborare 
reciproc avantajoase în diverse do
menii. la o mai bună cunoaștere 
Intre popoarele celor două țări, la 
cauza păcii si cooperării internațio
nale.

(Agerpres)

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII

UNGARIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ

Conferință de presă Ia Ambasada ungarăÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL s Echipa României 

în turneul final 
al „Cupei țărilor latine"

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit întrecerile celor două 
grupe preliminare ale competiției in
ternaționale masculine de handbal 
(tineret) „Cupa țărilor latine".

Pentru turneul final s-au calificat 
selecționatele României, Spaniei (din 
grupa A), Franței și Italiei (din 
grupa B). în primul meci al fazei 
finale, handbaliștii români vor în- 
tilni formația Italiei.

Ultimele rezultate Înregistrate tn 
grupa preliminară B : Franța — Ita
lia 13—11 (6—5) ; Argentina — Me
xic 19—14 (9—8).

RUGBI: Romania — Franța, 
în finala competiției europe

ne (juniori)
MADRID 28 (Agerpres). — Finala 

campionatului european de rugbi 
pentru juniori „Cupa F.I.R.A." se va 
disputa duminică la Madrid între 
selecționatele României și Franței. în 
semifinale, echipa României a învins 
cu scorul de 10—7 (10—3) reprezen
tativa Spaniei. în timp ce echipa 
Franței a surclasat cu scorul de 43—3 
formația Italiei.

Rezultate din celelalte partide pen
tru stabilirea clasamentului : Maroc— 
Belgia 10—0 ; R. F. Germania—Olan
da 20—3.

BASCHET : Azi, meciul Dina
mo — Steaua va decide cam

pioana
Astă-seară, de la ora 19,30, va avea 

loc in sala Floreasca meciul derbi al

campionatului masculin. Dinamo — 
Steaua, meci la capătul căruia vom 
cunoaște pe cîștigătoarea titlului na
țional al ediției 1974—1975. Trofeul va 
fi cucerit de echipa victorioasă în 
această partidă, indiferent de scorul 
final.
JUDO t încep campionatele 

naționale
Sala sporturilor Floreasca găzduiește 

astăzi și miine finalele campionatelor 
republicane de judo, la care partici
pă circa 200 de sportivi reprezentind 
cluburile Dinamo București. I.E.F.S., 
Universitatea București. Dinamo Bra- 

. șov. Rapid Arad. Metalul Tirgoviște, 
. Voința Baia Mare. Unio Satu-Mare, 
Portul Constanța și altele. în
trecerile de astăzi încep la ora 
8,30 și continuă după-amiază de 
la ora 16,00, cind vor fi desemnați 
campionii la categoriile mijlocie, se
migrea si grea. Duminică vor fi cu- 
noscuti campionii la categoriile ușoa
ră, semimijlocie și „open". Reuniu
nea de dimineață va începe la ora 
8.30. iar cea de după-amiază la ora 
17,00.

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, la Ambasada a- 
cestei țări la București a avut loc, vi
neri la amiază, o conferință de presă, 
la care au participat reprezentanți ai 
presei centrale, atașați de presă și 
corespondenți ai presei străine.

Luind cuvintul, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, dr. Gyorgy 
Biczo. a relevat importanța eveni
mentului de la 4 aprilie 1945 pentru 
istoria tării sale, subliniind rolul pe 
care, alături de armata sovietică, l-a 
avut armata română la eliberarea 
orașelor și satelor maghiare. Animați 
de respectul și recunoștința fată de 
eroi — a spus vorbitorul — evocăm 
acum, la această aniversare, memo
ria celor peste 40 000 soldați români 
care și-au jertfit viața pentru înfăp
tuirea Ungariei libere, pentru o soar
tă mal bună a poporului nostru.

în continuare, ambasadorul Unga

riei a trecut în revistă realizările ob
ținute în cele trei decenii de po
porul țării sale sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar.

în expunerea sa, ambasadorul 
Gyorgy Biczo s-a oprit apoi asupra 
relațiilor româno-ungare. în ultimele 
trei decenii s-au dezvoltat con
tinuu legăturile noastre cu Republi
ca Socialistă România frățească și 
vecină — a spus el. Unul din rezul
tatele proeminente în acest domeniu 
a fost vizita făcută de tovarășul Jâ- 
nos Kâdâr în România, în februarie 
1972, cind s-a semnat noul tratat de 
prietenie româno-ungar. Vorbito
rul a evidențiat cu satisfacție dina
mismul schimburilor comerciale din
tre România și Ungaria, dezvoltarea 
neîncetată a legăturilor culturale, ro
lul lor pozitiv in evoluția contacte
lor bilaterale in scopul adîncirii prie
teniei dintre cele două țări frățești.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 28 MARTIE 1975

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI I 
1 783 968 LEI.

Extragerea I : 74 71 22 66 5 58 29 
79 25

Extragerea a Il-a : 64 60 34 40 4 
7 9 81 31

„ROMÂNIA-FILM" prezintă filmul mexican

„Ai greșit, inimă“

Regia : J. M. Fernandez Unsain. Cu : Cu co Sanchez, Jaqueline Andere, Alma De
lia Fuentes.

Calendarul atît de cuprinzător al ac
tivității politico-diplomatice a Româ
niei socialiste s-a îmbogățit în ultimele 
zile cu o nouă filă, prin convorbirile, 
tratativele și acordurile convenite cu 
prilejul vizitei făcute în țara noastră 
de primul ministru al Republicii Co
operatiste Guyana, Forbes Burnham. 
Marcind o nouă deschidere spre zo
nele geografice ale Americii Latine, 
vizita a reprezentat o vie și con
cludentă confirmare a faptului că în 
epoca noastră distanțele nu pot con
stitui un impediment in calea apro
pierii dintre popoarele dornice să se 
dezvolte în mod liber, de sine stă
tător, să statornicească între ele le
gături trainice de prietenie și coope
rare.

Tocmai aceasta este concluzia fun
damentală ce a fost pusă în evidență 
cu prilejul primirii oaspetelui de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu — 
moment esențial în desfășurarea vi
zitei — schimbul larg de vederi re- 
liefind in acest cadru interesul co
mun pentru amplificarea și diversifi
carea raporturilor de conlucrare din
tre România și Guyana, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Con
gresul Național al Poporului, al că
rui conducător este premierul For
bes Burnham. Examinarea, atit in 
cadrul acestor convorbiri, precum șt 
cu prilejul discuțiilor cu primul mi
nistru al guvernului român, Manea 
Mănescu, a diferitelor aspecte legate 
de sfera cooperării bilaterale, a dat 
expresie convingerii comune privind 
posibilitățile largi de extindere și a- 
dincire a acestor relații pe multiple 
planuri — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural — fructificarea 
acestor posibilități fiind, neîndoiel
nic, avantajoasă ambelor țări.

Exprimînd satisfacție față de 
aceste rezultate, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara : „Sîntem 
bucuroși că în cursul vizitei s-a 
realizat o înțelegere deplină cu pri
vire la extinderea relațiilor de co
laborare și cooperare economică între 
țările noastre, in diferite domenii de 
activitate. Vom face totul pentru a 
asigura înfăptuirea in practică a 
acestor înțelegeri privind colabora
rea între popoarele noastre".

O importantă premisă a dezvoltării 
legăturilor bilaterale o constituie 
succesele importante ale României 
pe calea progresului economic și so
cial, tehnico-științific, cultural. în 
cursul vizitei, premierul guyanez a 
putut cunoaște nemijlocit o parte 
din aceste realizări remarcabile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea partidului comunist, apreciin- 
du-le în termeni elogioși. „Cunoaș
tem multe din proiectele și progra
mele pe care ie-ați elaborat dumnea-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aflînd despre realegerea dumneavoastră la președinția Republicii 

Socialiste România, doresc să vă adresez cele mai călduroase felicitări 
și urările mele cele mai sincere de succes in activitatea dumneavoastră.

Cunoscînd interesul pe care dumneavoastră îl purtați de mulți ani 
activității UNESCO, sint convins că strînsa și fructuoasa cooperare va 
continua să se dezvolte între țara dumneavoastră și organizație.

Cu înaltă considerație,
AMADOU MAHTAR M'BOW

Directorul general al UNESCO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Confederației Generale a Muncitorilor din Peru, dorim 
să vă exprimăm, cu cea mai înaltă stimă, salutul nostru cel mai cordial, 
cu prilejul recentei dumneavoastră realegeri ca președinte al Republicii 
Socialiste România.

Sîntem siguri că înalta încredere ce v-a fost acordată de către po
porul român va fi recompensată în mod desăvîrșit prin efortul și dă
ruirea dumneavoastră, în interesul patriei, al umanității progresiste și 
Iubitoare de pace.

România socialistă, alături de celelalte țări socialiste, constituie un 
exemplu al capacității clasei muncitoare deținătoare a puterii. Pentru 
țările în curs de dezvoltare, cum este țara noastră, acest exemplu con
stituie un obiectiv concret de înfăptuit.

Noi, muncitorii peruani, sîntem convinși că, In viitor, clasa munci
toare și poporul român vor înregistra noi succese și mari victorii.

ISIDORO GOMARRA
Președintele Confederației 

Generale a Muncitorilor 
din Peru

★

Președintele Asociației de prietenia 
egipteano-române, Sayed Zaki, a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul realegerii în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialisto 
România, o telegramă în care expri-

GUSTAVO ESPINOZA M.
Secretar general 

al Confederației Generale 
a Muncitorilor din Peru

★

mă călduroase felicitări și urează 
șefului statului nostru noi succese in 
activitatea sa dedicată fericirii, pros
perității si idealurilor de pace ale 
poporului român prieten.

Telegrame primite de primul ministru al guvernului
Cu ocazia învestirii în funcția de 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu a mai primit tele
grame de felicitare din partea lui 
Mehmet Shehu, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania. Gemal Biedici. 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Fam Van Dong. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam. Huynh 
Tan Phat, președintele Guvernului

Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Kalevi Sorsa, 
primul ministru al Finlandei, Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
Amir Abbas Hoveyda, primul minis
tru al Iranului, Gaffar Mohamed Ni- 
melri. primul ministru al Sudanului, 
Edgar Faure, președintele Adunării 
Naționale Franceze. S. A. Chedid, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București. B. R. Devara- 
jan, reprezentantul la București al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.

Examinarea, în cadrul schimburilor 
de vederi de la București, a unui șir 
de probleme internaționale de interes 
comun a constituit un nou prilej de 
subliniere a adevărului că. în zilele 
noastre, se afirmă mai puternic ca 
oricind voința popoarelor de a asi
gura instaurarea în lume a unei noi 
ordini economice și politice, înteme
iată pe respectarea dreptului sacru 
al popoarelor de a fi pe deplin stă- 
pine pe bogățiile lor naționale și de 
a le folosi în interesul propășirii lor.

NOI ORIZONTURI
ALE COLABORĂRII 

ROMÂNO GUYANEZE
voastră in construcția societății so
cialiste în România — declara pre
mierul guyanez. Considerăm că vom 
putea invăța cu siguranță din expe
riența dumneavoastră și în acest 
scop vom lua măsuri să promovăm o 
colaborare mai strînsă".

Rodnicia convorbirilor de la Bucu
rești este ilustrată de încheierea unui 
protocol privind extinderea și adin- 
cirea relațiilor bilaterale, precum șl 
a unor importante acorduri de coo
perare economică, industrială, tehni
că, prevăzîndu-se ca țara noastră să 
realizeze în Guyana o serie de obiec
tive economice. A fost, de asemenea, 
încheiat un protocol de cooperare în 
domeniul cercetărilor geologice, ex
plorării și exploatării miniere și pe
troliere, precum și un acord de coo
perare culturală și științifică. Toate 
aceste documente pot fi apreciate, pe 
drept cuvînt, ca reprezentind o des
chidere importantă pentru adincirea 
conlucrării între România și Guyana.

Ca o expresie a voinței de a acționa 
în conformitate cu acest imperativ, 
dialogul de la București a pus 
încă o dată in evidență cît de 
stringentă este necesitatea elimi
nării marilor decalaje economi
ce existente astăzi in lume, ce im
portanță prezintă abolirea deplină a 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, care a generat aces
te decalaje. In acest context, a fost 
subliniată necesitatea stabilirii unui 
raport echitabil și realist intre pre
turile produselor industrializate și 
cele ale materiilor prime, abordării 
problemelor crizei energetice și a 
celei monetare, ținipdu-se seama 
îndeosebi de interesele țărilor în 
curs de dezvoltare. Examinarea 
obiectivă și soluționarea problemelor 
majore care confruntă lumea con
temporană reclamă participarea ne
mijlocită și tot mai activă, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor 
țărilor și cu precădere a țărilor mici

și mijlocii — a celor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate — care 
reprezintă marea majoritate a ome
nirii, înseși convorbirile de la Bucu
rești fiind o dovadă a modului în 
care România și Guyana înțeleg a- 
ceastă necesitate și acționează în spi
ritul ei.

Convorbirile au prilejuit reafirma
rea solidarității cu lupta statelor și 
popoarelor din America Latină și 
zona Mării Caraibelor pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
lor politice, economice și sociale, 
pentru lichidarea oricărui amestec 
străin, fiind totodată salutate pro
gresele înregistrate pe linia norma
lizării relațiilor dintre aceste state și 
Republica Cuba.

Turul de orizont asupra situației 
internaționale a evidențiat, de ase
menea, identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere asupra unui șir 
de probleme importante ale actuali
tății internaționale, cum ar fi criza 
din Orientul Apropiat, evenimentele 
din Cipru, ultimele evoluții din Viet
namul de Sud și Cambodgia, întări
rea rolului O.N.U., imperativul de
zarmării — în acest cadru subliniin- 
du-se însemnătatea creării de zone 
denuclearizate în America Latină și 
în Balcani. Sint probleme care, 
în pofida diversității lor, evidenția
ză o concluzie generală comună — 
respectiv, necesitatea unirii efortu
rilor tuturor statelor și popoarelor in 
vederea unor rezolvări in deplină 
concordanță cu cerințele destinderii 
și colaborării, cu interesele dezvoltă
rii de sine stătătoare, ale păcii șl 
progresului tuturor națiunilor lumii.

Nu încape îndoială că, prin rezul
tatele sale fructuoase, prin docu
mentele semnate, prin ambianța de 
cordialitate și prietenie în care s-a 
desfășurat, dialogul de la București 
se înscrie ca o contribuție remarca
bilă la promovarea cooperării din
tre România și Guyana, deschizind 
un amplu orizont relațiilor bilaterale 
pe diverse planuri, atit în interesul 
celor două țări, cît și în interesul 
cauzei înțelegerii și conlucrării în în
treaga lume.

V. OR OS
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CAMBODGIA; Unități ale forțelor patriotice
asaltează baza Neak Luong

CAMBODGIA 28 (Agerpres). — 
Forțele armate de eliberare națio
nală ale poporului cambodgian au 
obținut importante succese în lupte
le purtate pentru cucerirea Neak 
Luongului, importantă bază navală 
lonnolistă pe Mekong, lupte care, 
în prezent, sînt în plină desfășurare, 
relevă agenția khmeră de informa
ții — A.K.I.

După ce au preluat controlul asu
pra unor avanposturi ale bazei, sco- 
țînd din luptă mai multe sute de sol
dați inamici, distrugînd depozite de 
muniții și carburanți, forțele popu
lare de eliberare cambodgiene au 
bombardat cartierul general al sec
torului snecial militar lonnolist de 
pe rîul Mekong, staționat în Neak

Luong, precum și comandamentul 
brigăzii a patra. Au fost distruse 
peste 130 de poziții inamice in ju
rul Neak Luongului și capturate im
portante cantități de arme și muni
ții. în prezent, Neak Luongul este 
încercuit în întregime, precizează 
A.K.I.

Totodată, forțele patriotice khmere 
au supus, vineri, aeroportul interna
țional Pachentong din Pnom Penh 
unui puternic atac cu rachete si mor- 
tiere și au continuat să lanseze. în 
jurul capitalei asediate si în alte re
giuni. atacuri asupra dispozitivelor 
trupelor lonnoliste ..podul aerian" a- 
merican destinat aprovizionării ora
șului Pnom Penh cu alimente și mu
niții a fost suspendat.

ORIENTUL APROPIAT
© Convorbiri egipteano-algeriene ® O declarație a pre 

ședintelui S.U.A.
CAIRO. — Vineri au luat sfîrșit, 

la Cairo, convorbirile dintre preșe
dintele Anwar Sadat și președintele 
Consiliului Revoluției din Algeria, 
Houari Boumediene, care a efectuat 
o vizită de o zi în Republica Arabă 
Egipt. Cei doi șefi de stat, relevă 
ziarul „Al-Ahram“, au trecut în re
vistă situația din Orientul Apropiat 
după eșecul misiunii secretarului de 
stat american Henry Kissinger in 
zonă, relațiile bilaterale și alte pro
bleme de interes comun.

BEIRUT. — Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei (O.E.P.) și Siria 
au convenit asupra desfășurării, în 
prima săptămînă a lunii aprilie, a 
unei reuniuni comune — a declarat 
purtătorul de cuvînt al O.E.P.. rela
tează agenția palestineană de infor
mații „Wafa". Scopul acestei reu
niuni, a precizat purtătorul de cu
vînt, constă în stabilirea unei for
mule convenabile ambelor părți pri-

vind crearea unui comandament 
unificat militar și politic.

WASHINGTON. — Președintele Ge
rald Ford a declarat. într-un interviu 
publicat joi de ziarele concernului 
„Hearst". că perspectivele de pace 
în Orientul Apropiat atît pentru pe
rioada imediat următoare, cît și în 
viitor „ar fi fost mai bune dacă 
Israelul ar fi arătat mai multă fle
xibilitate în cadrul negocierilor cu 
Egiptul. întreprinse prin intermediul 
secretarului de stat Henry Kissin
ger". „Consider — a adăugat pre
ședintele — că instabilitatea poten
țială din Orientul Apropiat a crescut 
ca urmare a neajungerii la un a- 
cord". EI și-a exprimat, totodată, pă
rerea că soluția cea mai potrivită o 
reprezintă convocarea Conferinței de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat și a dat asigurări că va lua 
contact cu toate părțile implicate. în 
vederea evitării complicării situației 
din zonă.

„DORIM 0 AMERICĂ LATINĂ UNITĂ, PAȘNICĂ,
CU RELAȚII STRÎNSE DE COOPERARE"

0 declarație a ministrului mexican al relațiilor externe

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — „Tratatul interamerican de 
asistență reciprocă (T.I.A.R.) con
stituie o frină in relațiile dintre sta-

Spre intensificarea 
schimburilor comerciale 

mexicano-cubaneze
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager

pres). — Inaugurarea recentei expo
ziții industriale „Gigant" a Mexicu
lui, la Havana, se încadrează în pro
cesul de inițiere a unor intense 
schimburi comerciale pe care țara 
noastră le va susține cu statele so
cialiste — a declarat ministrul me
xican al industriei și comerțului, 
Jose Campillo Sainz, la reîntoarce
rea sa din Cuba.

Pentru a permanentiza și dezvolta 
schimburile de bunuri și servicii în
tre Mexic și Cuba, cele două țări au 
hotărît înființarea unei comisii per
manente mexicano-cubaneză la ni
vel înalt, care să impulsioneze rela
țiile bilaterale.

Revolte populare împotriva 
regimului saigonez

VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager
pres). — Populația răsculată și for
țele de eliberare au preluat, vineri, 
controlul asupra orașului Bao Loc, 
capitala provinciei Lam Dong, anun
ță un comunicat difuzat de agenția 
de presă Eliberarea.

★
Un purtător de cuvînt al M.A.E. 

al Republicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație în care 
denunță acțiunile Administrației 
Thieu care forțează populația să pă
răsească împreună cu trupele saigo- 
neze locurile abandonate de acestea, 
anunță agenția Eliberarea. Se relevă 
că administrația saigoneză a construit 
noi lagăre de concentrare în Bien 
Hoa. Long Khanh și alte provincii.

tele latino-americane", a declarat 
ministrul mexican al relațiilor ex
terne. Emilio Rabasa. El s-a pro
nunțat pentru restructurarea acestui 
tratat — încheiat la Rio de Janeiro 
în 1947 —. în vederea reducerii sfe
rei sale de aplicare, a definirii rigu
roase a conceptului de agresiune și 
scoaterii in relief a obligației rezol
vării diferendelor prin metode și 
mijloace pașnice. în acest sens, mi
nistrul mexican de externe a indi
cat necesitatea restructurării siste
mului interamerican de relații în 
concordanță cu noile realități din 
regiune, realități care diferă sub
stanțial de cele aparținînd perioadei 
..războiului rece".

Emilio Rabasa a condamnat din 
nou continuarea blocadei împotriva 
Cubei. „Noi dorim o Americă Latină 
unită, pașnică, cu relații strinse de 
cooperare", a subliniat ministrul me
xican.

COMUNICAT
cu privire la ședința a IX-a a Comitetului C.A.E.R. 

pentru colaborare în domeniul activității de planificare

MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 
zilele de 27 și 28 martie, la Moscova 
a avut loc cea de-a IX-a ședință a 
Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare în domeniul activității de pla
nificare.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor membre ale C.A.E.R. și 
reprezentantul R.S.F. Iugoslavia. 
România a fost reprezentată de to
varășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

Comitetul C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul activității de plani
ficare a examinat informarea cu pri
vire la stadiul lucrărilor de coordo
nare a planurilor economiilor națio
nale ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada 1976—1980.

La ședință a fost examinat proiec
tul „Planului convenit, al acțiunilor 
multilaterale de integrare ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980", în care și-au găsit reflec
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DE PRETUTINDENI

agențiile presă ttimșniît:
Miting popular la Lisabo'- 

jjjj Peste 15 000 de persoane au 
participat Ia Lisabona la un mare 
miting popular organizat de Parti
dul Comunist Portughez. în cuvin- 
tul său, Alvaro Cunhal, secretarul 
general al partidului, s-a referit la 
apropiatele alegeri, arătînd că, îna
inte de desfășurarea lor, partidele 
democratice și Mișcarea Forțelor Ar
mate trebuie să se pună de acord a- 
supra coordonatelor . .continuării, pro
cesului democratic: în țapă. Esențial 
este ca partidele reprezentate în 
guvern să fie unite în cadrul unei 
politici comune, a menționat el.

La Bangkok s a anuntat ofi- 
clal hotărîrea guvernului Tailandei 
prin care se instituie termenul de un 
an pentru retragerea trupelor ame
ricane din această tară, relatează a- 
gentia T.A.S.S. Primul ministru, 
Kukri Pramoj, a făcut, de asemenea, 
o declarație privind faptul că gu
vernul său încetează imediat instrui
rea soldaților lonnoliști pe teritoriul 
Tailandei.

în consultările prelimi
nare Pr'vind reluarea convorbirilor 
intercomunitare cipriote a fost înre
gistrat un anumit progres, a declarat 
un purtător de cuvînt al O.N.U. El a 
adăugat că secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, speră că a- 
cordul de rigoare cu privire la pro
cedura de desfășurare a convorbiri
lor intercipriote va fi semnat in cu- 
rind.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ- 

condusă de Ioan Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care a efectuat o vizită 
în Iugoslavia la invitația Prezidiului 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Iugoslavia, a părăsit vineri Belgra
dul. în ultima zi, delegația a fost 
primită de Voislav Srzentici, secre
tar în Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I.

Schimbul instrumentelor 
de ratiticare a acordului ro- 
mâno-libian de colaborare cul- 
turală științifică si în domeniul in
formațiilor. semnat Ia Tripoli, la 13 
februarie 1974, a avut loc la Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Arabe Libia.

Acorduri bulgaro-perua- 
jțg. Ministrul de externe bulgar, 
Petăr Mladenov. și-a încheiat vizita 
Ja Lima. în urma convorbirilor cu 
conducătorii Republicii Peru au fost 
semnate un acord privind crearea 
unei comisii mixte interguvernamen- 
tale bulgaro-peruane si un acord cul
tural.

Demonstrație antiguver
namentală la Seul. Peste 5 000 
de studenți ai Universității din Seul 
au participat la o demonstrație îm
potriva regimului lui Pak Cijan Hi. 
Ei au cerut ca studenților si cadre
lor didactice eliberate din închisoare, 
unde au fost deținute în urma unor 
acțiuni contrare regimului de la Seul, 
să li se permită reîntoarcerea la Uni
versitate.

Reuniunea la nivel înalt 
a celor patru partide de centru-stîn- 
ga din Italia, care s-a încheiat joi 
după-amiază. a stabilit data desfă
șurării alegerilor administrative și 
regionale pentru 15 iunie a.c. Repre
zentanții celor patru partide de cen- 
tru-stînga — democrat-creștin și re
publican. care fac parte din guvern, 
si socialist și socialist-democratic, 
care sprijină din afară actualul ca
binet — au căzut, totodată, de a- 
cord si în legătură cu o serie de mă
suri privind ordinea publică si com
baterea criminalității.

Prima conferință a orașe
lor de pe coasla Wiaticii, 
cu participarea reprezentanților a 35 
de orașe iugoslave și 40 italiene, și-a 
început lucrările la Split.

Problemele subdez
voltării, ale lichidării 
decalajelor dintre ță
rile dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare, 
în lumina actualelor e- 
voluții din viata inter
națională, au format 
obiectul dezbaterilor 
la sesiunea extraordi
nară a Consiliului pen
tru comerț si dezvol
tare. organism director 
al Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Co
merț si Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). care 
și-a desfășurat lucră
rile timp de 12 zile la 
Palatul Națiunilor din 
Geneva.

Ideea convocării a- 
cestei reuniuni s-a 
născut din necesitatea 
evaluării modului cum 
se îndeplinesc obiecti
vele „Strategiei inter
naționale a dezvoltă
rii", lansată în 1970 de 
O.N.U. pentru o peri
oadă de zece ani și 
aflată, deci, la jumă
tatea termenului de 
execuție. Așa cum 
s-a subliniat în dez
bateri. o asemenea 
evaluare a căpătat o 
importanță și o actua
litate deosebită, dat 
fiind faptul că situa
ția economică mon
dială, agravată de re
percusiunile fenome
nelor de criză din ță
rile capitaliste avan
sate economic, afec
tează în mod serios 
șansele de îndeplinire 
a obiectivelor fixate 
prin această strategie. 
„Speranțele puse în 
măsurile de politică 
generală ale statelor 
membre ale O.N.U. in 
vederea accelerării 
progresului economic 
și social al țărilor in 
curs de dezvoltare, fi
xate prin strategie, nu 
s-au realizat" — se a- 
rată în raportul pre
zentat sesiunii de se
cretarul general al 
U.N.C.T.A.D. în majo
ritatea țărilor în curs 
de dezvoltare, ritmul 
de creștere economică

este inferior coeficien
tului preconizat (de 3 
la sută in medie pe 
an), unele din aceste 
țări înregistrînd un 
ritm de „creștere" 
zero sau chiar un re
gres. Cauza acestor in
succese — apreciază 
raportul — constă în
tr-un complex de fac
tori, între care inten
sificarea rapidă a ten
dințelor inflaționiste 
in țările dezvoltate cu 
economie de piață, mo
dificările survenite în 
raporturile de prețuri 
pe piața internațională

Încheierea 
sesiunii speciale 

a Consiliului 
pentru Comerț 
și Dezvoltare 

al U.N.C.T.A.D.

(îndeosebi între prețul 
produselor de bază și 
cel al articolelor ma
nufacturate) etc.

în cadrul dezbateri
lor, delegația Româ
niei. alături de delega
țiile unui sir de alte 
țări, a relevat că 
dificultățile întîmpi- 
nate în prezent in 
ce privește realizarea 
obiectivelor dezvoltă
rii sint consecințe ale 
consumului irațional, 
risipei de materii pri
me si resurse energe
tice într-o serie de 
țări — și îndeosebi ale 
perpetuării vechilor 
relații internaționale, 
de dominație si asupri
re. Ca atare, impe
rativele momentului 
— au subliniat re
prezentanții acestor 
țări — constau în in
staurarea unei ordini 
economice si politice 
noi. echitabile, care să 
pornească de la res
pectarea egalității în 
drepturi a tuturor sta
telor, a dreptului fie
cărei națiuni de a fi

stăpină pe avuțiile sale 
naționale, asigurarea 
participării statelor 
mari, mijlocii si mici 
Ia rezolvarea pro
blemelor de interes co
mun, conform cerințe
lor democratizării re
lațiilor internaționale, 
în cadrul lucrărilor 
sesiunii s-au remar
cat, prin caracterul lor 
constructiv 
o serie de 
prinse în 
prezentat 
membre ale „grupului 
celor 77“ și de delega
ția României, măsuri 
care vizează, între al
tele, realizarea unor 
raporturi juste și echi
tabile între 
produselor 
de țările 
dezvoltare 
produselor 
de ele din țările indus
trializate ; includerea 
în sistemul generalizat 
de preferințe a tuturor 
produselor agricole și 
industriale de 
ale țărilor în 
dezvoltare ; 
periodică a 
de desfășurare a nego
cierilor multilaterale 
din cadrul 
dezvoltarea 
între țările 
și țările în 
dezvoltare ;
accesului la , ,7
tehnologie al țărilor în 
curs de dezvoltare etc.

în cadrul dezbateri
lor. subliniindu-se în
semnătatea efortului 
propriu al fiecărei țări 
în vederea propriei 
dezvoltări, s-a remar
cat. de asemenea, că 
accelerarea progresu
lui țărilor rămase în 
urmă, reducerea si e- 
liminarea dependentei 
lor fată de țările dez
voltate presunun mo
dificări fundamentale 
în structurile sociale 
si economice ale țări
lor în curs de dezvol
tare.

și realist, 
măsuri cu- 
documentul 
de țările

prețurile 
exportate 

în curs de 
și cele ale 

importate

export 
curs de 
analiza 

modului

G.A.T.T. ; 
cooperării 
socialiste 
curs de 
facilitarea 
știință, și

Corneliu VLAD

AMMAN

Conferința arabă»

pentru administrația 
locală

AMMAN 28 (Agerpres). — în ca
pitala Iordaniei au luat sfîrșit lu
crările celei de-a treia conferințe 
arabe pentru administrația locală, la 
care au participat delegați din 15 
țări arabe și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale. Au fost 
dezbătute probleme privitoare la 
planificarea și conducerea economi
că a marilor orașe, construcțiile de 
locuințe, precum și diferite aspecte 
ale procesului de urbanizare în ță
rile arabe.

Participanții la lucrări au fost pri
miți de regele Hussein al Iordaniei, 
care a subliniat necesitatea stabili
rii măsurilor necesare pentru dezvol
tarea pe multiple planuri a statelor 
arabe, pentru accelerarea procesului 
de urbanizare, precum și necesitatea 
de a se depune eforturi în vederea 
progresului și prosperității țărilor 
participante la conferință.

Lansarea satelitului
artificial al Pămînlului 

„Intercosmos -13“
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Po

trivit programului de colaborare a) 
unor țări socialiste în explorarea și 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Intercosmos-13“. Scopul prin
cipal al lansării constă în studierea 
proceselor dinamice în magnetosfera 
și în ionosfera polară a Pămintului, 
precum și a undelor electromagneti
ce de joasă frecvență. „Intercos- 
mos-13" a fost plasat pe o orbită a- 
vînd distanta minimă fată de su
prafața Pămîntului de 296 km. iar 
cea maximă de 1714 km.

tarea cele mai mari probleme ale co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul construirii, cu eforturi 
comune ale acestor țări, de obiective 
și capacități de producție suplimen
tare, al specializării și cooperării în 
producție, precum și probleme teh- 
nico-științifice.

Comitetul a examinat problemele 
referitoare la colaborarea de lungă 
durată intre țările membre ale con
siliului în domeniul dezvoltării în 
continuare a bazei energetice și de 
combustibili, inclusiv producerea și 
transportul de energie electrică, asi
gurarea necesarului de utilaje ener
getice, precum și alte utilaje pentru 
centralele atomoelectrice.

La ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul acti
vității de planificare au fost exami
nate și alte probleme cu privire la 
realizarea Programului complex de 
adincire și perfecționare în continua
re a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
lucru.

Întîlnire de lucru
MOSCOVA 28 — Corespondentul 

nostru transmite : La 28 martie a a- 
vut loc la Moscova o întîlnire de 
lucru între tovarășul Mihai Mari
nescu, viceprim-mi nistru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și tovarășul Ni
kolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R S.S.

La întilnire a participat ambasa
dorul României in Uniunea Sovieti
că. Gheorghe Badrus.

Cu acest prilej, au fost examinate 
unele probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică pe perioada 1976—1980 și în per
spectivă.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

★
La 28 martie, Nicolae Boz- 

dog, prim-adjunct al ministrului co
merțului interior al Republicii So
cialiste România, a avut o întreve
dere cu Alexandr Struev, ministrul 
comerțului al U.R.S.S. La întrevede
re a participat ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S., Gheorghe Badrus. 
A avut loc o convorbire privind dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
cele două ministere.

Cartea Albă privind 
renegocierea aderării 

Angliei la C. E. E.
LONDRA 28 (Agerpres). — Retra

gerea din C.E.E. ar putea avea con
secințe economice grave pentru Ma
rea Britanie — se afirmă. între al
tele. în Cartea Albă guvernamentală 
asupra renegocierii, publicată joi la 
Londra.

Pe plan economic, o eventuală re
tragere a Marii Britanii din Piața 
comună ar putea duce la o criză de 
încredere, „afectînd simultan volu
mul investițiilor în interior și capa
citatea tării de a finanța deficitul 
balanței sale de plăți", subliniază 
documentul guvernamental, mențio- 
nînd. totodată, că șomajul și infla
ția ar risca să se agraveze, cel pu
țin o anumită perioadă de timp.

Pe de altă parte. Cartea Albă re
levă limitele de angajare acceptate 
de Marea Britanie și rezervele sale 
privind viitoarea evoluție a comuni
tății. în ce privește conducerea poli
tică, documentul arată că „guvernul 
britanic nu acceptă nici un angaja
ment în vederea stabilirii unei struc
turi federale vest-europene. Este 
clar — se subliniază — că puterea 
politică în interiorul comunității „ce
lor nouă" aparține fiecărui stat 
membru".

Miffl NOMI ITHEMI DE PRIETENIE SI CUME AL PffiEMELDI NUM CEAUSESCU
în luxurianta galaxie de insule fi- 

lipineze, situată în zona tropicelor, 
lingă o muche abruptă a platformei 
continentale asiatice, apele veș
nic agitate ale Mării Chinei de 
Sud pătrund, strîmtorate, pe lin
gă mică insulă Corregidor. în
tr-un golf adăpostit și calm, pe 
al cărui mal răsăritean freamătă 
orașul Manila. Cunoscut ca unul din 
cele mai mari porturi din Extremul 
Orient, el este centrul vieții politice, 
economice, sociale și culturale al Fi- 
lipinelor.

Orașul se dezvăluie călătorului mal 
întii ca un dar al mării îmbrățișate 
de țărm ; iar apoi ca operă a unor 
succesive epoci istorice. Vizitatorul 
identifică, incă de la primul con
tact, de fapt, trei Manile : una de 
tip malayez, cu case construite din 
materiale ușoare. în care predomină 
palmierul și bambusul, in majorita
te mici localități rurale, absorbite în 
perimetrul orașului : o alta care mai 
poartă amprenta medievală a stilu
lui colonial spaniol, mai ales în ve
chiul cartier Intramuros. fondat și 
fortificat de primii conchistadori 
spanioli ; o a treia Manila se distin
ge frapant — este cea modernă și 
funcțională. uneori mărturisind 
subtile împletiri ale stilurilor ma
layez și spaniol. Este noua Manilă 
care a cunoscut în ultimii ani o ade
vărată explozie urbanistică, oglindi
tă în ritmul construcțiilor — clădiri 
publice, docuri și mari depozite, po
duri și bulevarde largi, aglomerate 
de trafic, noi hoteluri si blocuri de 
locuit. îndrăgita promenadă Bonifa
cio pe malul sting al Pasigului — 
riul care taie orașul în două — cen
tre comerciale. Alături, in partea 
de nord-est. districtul Quezon City, 
cu peste 750 000 de locuitori, care a 
devenit noua și moderna capitală po
litică ; aci totul s-a ridicat din te
melii — de la ministere și poștă, 
pină la teatre și la clădirile noi in 
care s-a mutat recent Universitatea 
de stat.

Manila oferă călătorului imaginea 
sintetică a epopeii milenare a aces
tui popor, răspîndit pe o suprafață 
de aproape 300 000 kmp, fărîmițată 
în peste 7 000 de insule. Multe din 
ele sint simple recife, fără nume și 
nelocuite, doar cele mai mari, ca 
Luzon, Mindanao, Samar, Cebu, fiind 
populate. Cu peste două mii de ani 
în urmă, străbunii filipinezilor de 
astăzi au emigrat. în valuri succe

sive, din Indonezia și Malayezia, sta- 
bilindu-se pe aceste meleaguri și a- 
mestecindu-se apoi, de-a lungul se
colelor, cu alte grupuri debarcate în 
arhipelag : arabi, chinezi, japonezi, 
europeni (mai ales spanioli).

După descoperirea insulelor. în 
1521, de către Magellan — mort în 
luptă cu localnicii care-și apărau cu 
dirzenie libertatea — Filipinele au 
fost cucerite și au cunoscut secole 
de stăpinire colonială spaniolă, apoi

înfăptuirea proiectelor de dezvoltare 
a tării.

La intensa viață politică a țării 
participă mai multe partide și orga
nizații, poziții proeminente definind 
Partidul Naționalist, de guvernâ- 
mint, al președintelui Ferdinand Mar
cos, și Partidul Liberal ; o amplă ac
tivitate desfășoară Partidul Comu
nist din Filipine, precum și alte for
mațiuni politice, ca Partidul Socia-

Noi orizonturi au fost deschise în 
ultimii ani de reforma agrară, prin
tre ale cărei obiective fundamentale 
se numără : împărțirea la țărani a 
unor mari latifundii, precum și a 
unor terenuri virgine ; introducerea 
mecanizării și utilizarea îngrășă
mintelor, extinderea unor culturi 
mai rentabile la export — cafea, ca
cao. tabac — valorificarea esențelor 
tari și. in general, a marilor bogății 
forestiere.

Actualități 
din

FILIPINE

• „MAI MULTĂ MIȘ
CARE...". G. Bușuiev, din 
Riga, a parcurs pe jos 11 000 
km., străbătind în opt luni dis
tanța dintre orașul natal și Vla
divostok. A parcurge zilnic 50 
de km., la vîrsta de 50 de ani, 
constituie o adevărată perfor
manță. „Mă simt excelent" — a 
declarat Bușuiev, care, în trea
căt fie spus, este pensionat îna
inte de vreme datorită unui in
farct. Explicînd cum s-a hotă- 
rit să pornească în temerara 
cursă, mărșăluitorul a precizat : 
„medicii mi-au recomandat du
pă infarct ceva mai multă miș
care !“.

• VARIOLA ÎN SCĂ
DERE. O statistică publi
cată de Organizația Mondială a 
Sănătății arată că, pe scară 
mondială, cazurile de variolă 
sînt in continuă scădere. La 
mijlocul lunii martie a.c., O.M.S. 
a primit din partea a 5 țări noti
ficări în care se semnalau nu
mai 5 561 cazuri de variolă, față 
de 42 734 în aceeași perioadă a 
anului trecut. Este rezultatul u- 
nor ample măsuri de prevenire 
și eradicare pe planul diferitelor 
țări (Nepal, Bangladesh etc.), 
unde această maladie este ende
mică, cît și pe plan internațio
nal.

• LA CE SE POATE 
FOLOSI O CARIERĂ 
PĂRĂSITĂ ? La această în
trebare specialiștii polonezi ai 
Institutului pentru protecția 
mediului înconjurător au venit 
cu o serie de propuneri ingeni
oase. Cariera abandonată de la 
Strzelina urmează să fie trans
formată, cu foarte puține mo
dificări, într-un amfiteatru des
tinat spectacolelor în aer liber. 
Cariera de la Szczeblowo va de
veni un ispititor parc de cul
tură, iar cea de la Miekinia, 
din apropierea Cracoviei, lin 
centru de agrement dotat cu 
piscină, pîrtii de schi și bob și 
un patinoar.

• CEL MAI VECHI
CARNIVOR. în sedimente
din White Mountains (Califor
nia, S.U.A.), a căror vîrstă este 
apreciată la 600 milioane ani, 
paleontologii au descoperit ur
mele unei moluște uriașe ase
mănătoare unei sepii. în roca 
respectivă erau imprimate for
mele a numeroși dinți conici, 
așa cum și astăzi se observă pe 
limbile moluștclor de pradă. 
Specialiștii presupun a fi desco
perit urmele celui mai vechi 
carnivor : răpitoarele neverte
brate cunoscute pină acum nu 
erau mai vechi de 500 milioane 
de ani.

• CAPTAREA ENER
GIEI SOLARE ÎN ELVE
ȚIA. Captarea razelor solare
poate fi făcută nu numai în ță
rile însorite, ci și în cele mai 
puțin avantajate din acest punct 
de vedere, cum este cazul Elve
ției. în viitorii zece ani, elve
țienii își vor putea incălzi apa 
pentru gospodărie cu ajutorul 
soarelui în tot cursul verii, sus
ține un cercetător din această 
țară citat de ziarul „Tribune de 
Genăve". în acest sens se fac
intense cercetări. Un colector 
solar, respectiv o suprafață re
flectorizantă, de un metru pă
trat, poate încălzi vara 40 de 
litri de apă la o temperatură de 
60 de grade Celsius, iar iarna 
între 2 și 11 litri, in funcție de 
condițiile gcografico-climateri- 
ce. Datorită introducerii pe sca
ră largă a colectoarelor solare 
s-ar putea reduce consumul de 
carburanți cu 10 la sută, ceea ce 
ar corespunde cu o treime din 
consumul anual de electricitate
al țării.

• MAIMUȚA-CHEL-
NER. Pentru a atrage mai

dominația și ocupația străină. în ul
timul război mondial, țara a suferit 
distrugeri și pierderi enorme. Inde
pendența de stat a (ost obținută la 
4 iulie 1946. dată de la care se poate 
afirma că a început în Filipine o re
marcabilă dezvoltare economică. 
Timp de un deceniu, principalele e- 
forturi au fost concentrate asupra o- 
perei de reconstrucție și redresare. 
In toți acești ani. ca și mai tîrziu, 
tinăra republică a avut de înfruntat 
numeroase dificultăți, cele mai mul
te fiind legate de vitrega moștenire 
a trecutului. Dorința profundă de a 
depăși definitiv aceste urmări, de a 
asigura întărirea unității naționale, a 
fost din nou exprimată de poporul 
filipinez cu și mai multă fermitate, 
în cadrul unui recent referendum, 
cind majoritatea covirșitoare a celor 
27 de milioane de alegători s-a pro
nunțat în favoarea politicii promo
vate de președintele Marcos, expri- 
mindu-se. totodată, sprijinul pentru

list, Mișcarea Creștin-Socială, Parti
dul Național Cetățenesc.

Traduse in viață succesiv. ince- 
pînd din 1955, programele de dezvol
tare au determinat progrese impor
tante, fapt reflectat in creșterea ve
nitului național și în contribuția spo
rită a industriei la produsul național 
brut.

O bună parte din acest produs — 
circa o treime — continuă să pro
vină din agricultură, sector care pre
domină in economia tării folosind 
jumătate din forța de muncă și fur- 
nizind două treimi din totalul ex
porturilor. Principalele culturi sînt 
orezul și porumbul, care cresc a- 
proape pretutindeni, pe văile ferti
le dintre lanțurile muntoase, ca și 
pe terasele lărgi de pe pante. Nuci
le de cocos și trestia de zahăr re
prezintă principalele produse expor
tate șl. totodată, prețioase surse de 
valută. Vine apoi la rînd abaca, re
numita „cînepă de Manila".

Pentru politica economică a Filipi- 
nelor, o importantă crucială are op
țiunea in favoarea industrializării. 
Autoritățile indreaptă cu priorita
te investițiile în vederea valorifică
rii mai intense a materiilor prime 
proprii. în afară de aur — locul șase 
in lume — subsolul filipinez con
ține zăcăminte de crom, nichel, man- 
gan, o serie de minereuri valoroase 
descoperite mai recent, ca mercurul, 
cuprul și molibdenul : o îndreptăți
tă atenție este acordată resurselor de 
minereu de fier și cărbune, din care 
se naște siderurgia filipineză. Crește
rea continuă a controlului statului în 
domenii importante ca hidroenergeti
ca, industria petrochimică, a cimen
tului, textilă, alimentară are rezulta
te pozitive. în multe locuri, unde în 
trecut nu se depășise nivelul mici
lor ateliere, astăzi se înalță construc
ții industriale moderne — topitorii 
de cupru și de aluminiu, furnale, un

laminor, fabrici de pastă de hîrtie și 
furnir, numeroase fabrici ale indus
triei alimentare. Se extinde totoda
tă rețeaua de căi ferate și șosele in 
marile insule, se îmbunătățește cir
culația maritimă interinsulară ; se 
construiesc noi școli și policlinici.

Perspective ample se desprind din 
actualul program de dezvoltare pe 
patru ani (1973—77), care urmărește, 
ca obiective principale, accelerarea 
ritmului de dezvoltare economică. în 
medie de 7 la sută, din 1974 pină in 
1977 ; creșterea venitului pe locui
tor ; dezvoltarea forței de muncă (de 
la 13 milioane de oameni in 1974 la 
peste 16 milioane în 1977) ; reduce
rea inegalităților în repartiția veni
turilor ; combaterea dificultăților 
create de tendințele inflaționiste.

Pornind de la constatarea că în 
lume se afirmă un nou curs in fa
voarea destinderii și dezvoltării co
laborării internaționale, guvernul fi
lipinez s-a angajat într-un proces de 
reevaluare a activității sale pe plan 
internațional, acest lucru reflectîn- 
du-se în preocuparea de a extinde 
relațiile spre not zone geografice. In 
acest sens, politica externă a Filipi- 
nelor s-a orientat în ultimul timp 
în direcția unei mai largi deschideri 
spre Europa, iar în declarații oficiale 
s-a subliniat dorința de a extinde 
relațiile cu țările socialiste.

După 1972, an în care România și 
Filipinele au stabilit relații diploma
tice, raporturile dintre cele două 
țări s-au dezvoltat pe multiple pla
nuri, printre contactele fructuoase 
numărîndu-se vizita întreprinsă în 
țara noastră de ministrul de externe 
filipinez Carlos P. Romulo, precum 
și diverse schimburi de delega
ții. Un moment de însemnătate e- 
sențială in dezvoltarea relațiilor 
reciproce îl va constitui, fără îndo
ială. vizita pe care o va efectua în 
curind in Filipine președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu — prima 
vizită pe care o efectuează un șef de 
stat socialist în această țară. Dialo
gul la nivel înalt româno-filipi- 
nez va veni să confirme încă 
o dată că astăzi distanțele încetează 
de a mai fi un impediment în calea 
colaborării, atunci cind țările și po
poarele respective folosesc limbajul 
comun al păcii și conlucrării. în in
teres reciproc și al progresului în 
lume.

mulți clienți, patronul unui res
taurant din Rio de Janeiro a 
inclus printre angajați... o mai
muță. Clienții sint cuceriți de 
originalitatea serviciului și 
promptitudinea cu care maimu- 
ța-chelner execută comanda. 
Doleanțele sint scrise pe un bi
lețel care se depune pe o tavă. 
Maimuța o ridică și, în răstimp 
de citeva minute, revine cu 
mîncărurile de la bucătărie.

• VICTIMELE „THALI- 
DOMIDEI" Șl ȘOMA
JUL Cei 2 450 copii din R.F.G., 
care au venit pe lume în urmă 
cu 15 ani, cu diverse infirmități 
cauzate de folosirea „thalidomi- 
dei", medicament de tristă re
putație, au ajuns astăzi la vîrsta 
cind orice tînăr se gîndește la 
viitoarea profesie. Un sondaj e- 
fectuat recent arată că aproape 
30 la sută din acești copii frec
ventează liceul, iar 16,6 la sută 
— școala generală. Cu voință și 
tenacitate, majoritatea dintre ei 
încearcă să se califice pentru 
diverse profesiuni. Ce se va in- 
timpla insă după absolvirea șco
lilor respective ? Ziarul „Lii- 
becker Nachrichten" scrie că 
multe depind mai ales de piața 
brațelor de muncă, întrucît în 
situația actuală, cînd șomajul 
face ravagii, „tinerii handi
capați ar putea întîmpina difi
cultăți aproape insurmontabile".

• CEL MAI ÎNALT 
BLOC-TURN DE PE 
CONTINENTUL AFRI
CAN. La Casablanca, marele 
centru economic și port la A- 
tlantic al Marocului, se va con
strui un bloc-turn cu 33 de ni
veluri, cel mai înalt de pe conti
nentul african. Blocul-turn va 
fi integrat într-un modern com
plex arhitectural numit „Al 
Alia", care va ocupa o supra
față de peste 41 000 metri pă
țeați. „Al Alia" va cuprinde 
mari unități comerciale, sediile 
unor instituții naționale, locu
ințe. Atît blocul-turn, cit și 
complexul vor fi terminate în 
cursul anului 1979.

Livlu RODESCU
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