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UN EVENIMENT
DE IMPORTANTĂ ISTORICĂ 
ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII 

SI ÎNTĂRIRII STATULUI 
NOSTRU SOCIALIST

MCOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale constituie un eveniment de importanță istorică în procesul dezvoltării și întăririi statului nostru socialist, în întreaga operă de edificare a noii societăți în România, a înaintării ferme pe calea comunismului a patriei noastre. (Vii aplauze). Putem, aprecia acest congres drept cel mai reprezentativ și mai democratic forum al poporului, chemat să asigure, în- tr-o formă nouă, superioară, participarea organizată a maselor largi populare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea conștientă a tuturor domeniilor vieții economico- sociale, a întregii societăți. Importanța congresului rezidă și în faptul că el are loc în condițiile cînd România intră — pe baza Programului adoptat de Congresul al XI-lea — într-o nouă etapă a transformării revoluționare a societății, a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Pornind de la aceasta, congre

sul este chemat să facă bilanțul realizărilor obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în înfăptuirea planului cincinal 1971—1975 și, totodată, să dezbată obiectivele și sarcinile fundamentale stabilite de Congresul al XI-lea cu privire la dezvoltarea viitoare a patriei noastre socialiste. însăși ordinea de zi, amploarea și importanța problemelor ce vor fi discutate subliniază locul și rolul deosebit pe care consiliile populare îl au în societatea-noastră, precum și însemnătatea acestui congres, ca forum de dezbatere și aprobare a celor mai importante măsuri și acțiuni privind mersul înainte al patriei pe calea progresului și civilizației, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor — țelul fundamental al politicii partidului, al construcției socialiste. (A- 
plauze puternice).Desfășurîndu-se în împrejurări internaționale caracterizate prin profunde mutații în raportul mondial de forțe, prin amplificarea luptei popoarelor pentru o politică nouă, pentru dezvoltarea liberă și democratică a fiecărei națiuni, congresul capătă o semnificație’deosebită, de- monstrînd capacitatea creatoare a unul 

popor stăpîn pe destinele sale, care, făurind noua orînduire socială, lipsită de exploatare și asuprire, participă, totodată activ la soluționarea problemelor complexe ale omenirii contemporane, la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite).Primul Congres al consiliilor populara are un sens simbolic și prin aceea că lucrările sale coincid cu împlinirea unui sfert de veac de la crearea — după eliberarea poporului de sub jugul fascist — a noilor organe democratice locale ale puterii de stat în România. Pentru a respecta adevărul istoric trebuie să menționăm însă că, de fapt, vechile organe locale ale regimului burghezo-mo- șieresc au fost răsturnate și înlocuite cu reprezentanții maselor popu-. lare încă în anul 1945, odată cu luarea cu asalt a primăriilor și prefecturilor șl cu instaurarea primului guvern revoluționar democratic cu pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc, ce exprima colaborarea largă a forțelor hotărîte să asigure transformarea revoluționară, socială și politică a țării. Mulți dintre cei ce se află în această sală au participat direct la 

marile evenimente revoluționare din anii 1944—1945, la lupta pentru crearea și a- firmarea noilor organe ale puterii de stat. Ia dezvoltarea revoluției democrat-popu- lare și înfăptuirea victorioasă a revoluției socialiste, la instaurarea comitetelor provizorii, a căror activitate a fost apoi
PROFUNDELE TRANSFORMĂRI PETRECUTE ÎN STRUCTURA 
SOCIALĂ A ȚĂRII, CREȘTEREA ROLULUI STATULUI SOCIALIST 
ÎN ORGANIZAREA Șl CONDUCEREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 

ECONOMICO-SOCIALEStimați tovarăși,în decursul celor 25 de ani de activitate desfășurată de noile organe ale puterii de stat, în țâra noastră au avut loc profunde transformări sociale cu caracter 

continuată de sfaturile populare și consiliile populare.în lumina retrospectivei istorice, se poate aprecia că primul Congres al consiliilor populare marchează o etapă nouă în creșterea rolului organelor locale ale puterii și administrației de stat, în dez- 

revoluționar. Am parcurs în acest interval de timp mai multe etape istorice. Au fost lichidate clasele exploatatoare, au triumfat pe deplin relațiile de producție socialiste atît în industrie, cît și în agricultură, s-a realizat victoria deplină a so- 

voltarea ți perfecționarea democrației socialiste, în asigurarea participării active a maselor populare la conducerea conștientă a întregii noastre societăți, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

cialismului la orașe șl sate, s-a dezvoltat și consolidat noua orînduire socială, am intrat în etapa superioară a făuririi societății socialiste multilateral' dezvoltata --------------------------------------- ■. w 
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)In realizarea tuturor acestor mărețe schimbări revoluționare, organele locale ale puterii de stat au jucat un rol activ, de cea mai mare importanță, desfășurind > intensă activitate pentru dezvoltarea economico-socială a orașelor și satelor patriei, pentru unirea eforturilor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru traducerea în viață a politicii partidului.Cunoașteți cu toții și, de altfel, participați direct la uriașa operă de dezvoltare și modernizare a forțelor de producție, de creare a bazei tehnico-mate- riale noi a societății socialiste românești. Toate aceste succese obținute de poporul nostru după înfăptuirea victorioasă a revoluției socialiste, aii dus la profunda schimbări în relațiile de producție, în structura socială a țării. Clașa muncitoare, care are rolul conducător în întreaga viață economico-socială și politică a națiunii, a devenit o clasă nouă, stăpînă pe mijloacele de producție. Producătoare de bază a bunurilor materiale, ea este legată de ramura economiei naționale cea mai avansată, aducînd contribuția hotăritoare la venitul național. Clasa muncitoare s-a dezvoltat numericește, s-a călit în revoluția și construcția socialistă, și-a ridicat nivelul ideologic și politic, grațjul de pregătire profesională și de cultură generală, aflîndu-se în primele rânduri ale revoluției tehnico-științifice. Țărănimea s-a transformat și ea într-o clasă nouă care, în dubla calitate de producător și proprietar al mijloacelor de producție, ocupă un Ioc deosebit de important în economia socialistă a țării, în creația materială, în viața socială, în întreaga operă de edificare a noii orînduiri. 
S-a lărgit orizontul politic și de cunoaștere al țărănimii, pregătirea ei culturală, tehnico-științifică și profesională.Alianța dintre muncitorime și țărănime 
a jucat rolul hotărâtor în răsturnarea claselor exploatatoare, în transformarea revoluționară a societății, constituind temelia de granit a orânduirii noastre ' noi, factorul de bază al mersului înainte al țării pe calea progresului și civilizației, 
a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. (Vii și puternice aplauze).

Un rol însemnat în viața economică, științifică și culturală a țării, în construirea noii societăți are intelectualitatea, 
care a cunoscut o puternică dezvoltare în anii socialismului, devenind și ea o cate
gorie socială nouă, strîns legată de clasa muncitoare și țărănime și atașată organic idealurilor socialismului și comunismului. La eforturile generale pentru dezvoltarea țării își aduc, de asemenea, contribuția personalul din administrație și servicii, meșteșugarii cooperatori, țăranii cu gospodărie individuală din zonele de deal și munte; meseriașii particulari și unii liber profesioniști — toți trăind din munca proprie și îndeplinind un rol util în cadrul societății noastre.Structura societății socialiste. românești «StȘ iasfăzi alcătuită. :diiiL'clăse'șî "cat^gbi rii sociale care participă activ ia produc- 
țiâ de Valori materiale șă: sjm®al^, aifă- pînesc în comun toate mijloacele de producție, întreaga bogăție națională, sînt. deopotrivă interesate și acționează în strânsă unitate pentru făurirea orînduirii dreptății și echității sociale, pentru edificarea socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice). Pe această bază se • realizează dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre aceste clase și categorii .sociale, apropierea lor continuă, omogenizarea întregii noastre societăți socialiste. întărirea unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, constituie o uriașă forță motrice a construcției socialiste, asigură dinamismul și superioritatea orînduirii noastre, mersul neabătut înainte al României spre zorile luminoase ale comunismului. (Aplauze puternice).Tpate marile schimbări care au avut Ioc în structura economică și socială a țării s-au reflectat și în procesul dezvoltării statului, în creșterea rolului său în societate, în întreaga lui activitate. Reprezentînd puterea revoluționară a

MĂREȚELE REALIZĂRI OBȚINUTE DE POPORUL NOSTRU
ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI 1971-1975Stimați tovarăși,Congresul consiliilor populare are loc la puțin timp după încheierea cu succes a cincinalului 1971—1975, care a asigurat dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, a ramurilor hotăritoare ale e- conomiei naționale, creșterea nivelului de trai al poporului, intrarea de fapt a României în etapa făuririi societății so- sialiste multilateral dezvoltate.Astăzi au fost date publicității Comunicatul oficial și Hotărârea Comitetului Central al partidului care înfățișează succesele obținute pe toate planurile în Înfăptuirea mărețelor obiective ce au stat în fața poporului nostru în perioada cincinalului 1971—1975.în industrie, în anul 1975 s-a obținut o producție globală de 576,6 miliarde lei, realizîndu-se un ritm mediu anual de dezvoltare, pe ansamblul perioadei, de peste 13 la sută. Aceasta înseamnă, de fapt, că Directivele Congresului al X-lea au fost îndeplinite cu 6 luni mai devreme, iar limita maximă din planul cincinal a fost realizată cu două luni înainte de termen.în cadrul marii întreceri naționale pentru îndeplinirea și depășirea planului pe perioada 1971—1975, municipiul București șl județele Covasna, Suceava și Botoșani au realizat prevederile cincinalului în patru ani și jumătate ; în total, 29 județe au înfăptuit cincinalul înainte de termen. ■Pe întreaga perioadă s-a obținut o producție industrială suplimentară de peste 100 miliarde lei, din care Ministerul Industriei Ușoare a realizat 36 miliarde lei, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 30 miliarde lei, Ministerul Industriei Metalurgice circa 12 miliarde lei, întreprinderile industriale ale consiliilor populare peste 12 miliarde lei. Toate aceste mari realizări au infirmat cu putere pesimismul 'și neîncrederea manifes

tate da unii față de posibilitățile clasei 

muncitorilor și țăranilor, a tuturor oamenilor muncii, statul s-a manifestat ca formă politică a dictaturii proletariatului, acționînd pentru înfrîngerea împotrivirii forțelor reacționare, pentru trecerea puterii politice și economice din mîinile claselor exploatatoare în mîinile clasei muncitoare aliate cu țărănimea. în întreaga sa politică, partidul nostru a pornit de la teza socialismului științific potrivit căreia statul este, prin natura sa, expresia antagonismelor ireductibile între clasele opuse, forma politică a dominației unor clase asupra altora. Este evident că cea mai democratică formă de stat burgheză nu reprezintă altceva decît dominația clasei capitaliste asupra clasei muncitoare, a maselor de oameni ai muncii ; puterea politică este folosită pentru apărarea privilegiilor de clasă ale burgheziei, pentru perpetuarea asupririi majorității societății în folosul unei minorități restrînse. După cum se știe, în „Critică Programului de la Gotha" Marx a arătat clar că în perioada transformării revoluționare a societății capitaliste în societate comunistă există „o perioadă de tranziție politică, al cărei stat nu poate fi altul decît dictatura revoluțio
nară a proletariatului". Aceasta înseamnă că, în alianță cu țărănimea și celelalte categorii de oameni ai muncii, clasa muncitoare exercită puterea politică în scopul lichidării exploatării omului de către om, a tuturor inegalităților sociale, pentru instaurarea unor relații de producție și sociale noi, a unui nou mod de repartiție bazat pe echitate, pe aportul fiecăruia la progresul societății, pentru edificarea unui stat cu adevărat democratic, în care masele populare participă nemijlocit la conducerea tuturor domeniilor de activitate, la făurirea conștientă a propriului destin. După victoria revoluției socialiste, puterea politică este deținută pentru prima dată de majoritatea societății și folosită pentru a smulge și lichida privilegiile minorității exploatatoare, pentru a făuri o orînduire nouă, în folosul marii majorități a poporului. Prin aceasta se deosebește în mod radical democrația socialistă de democrația de tip burghez. Dictatura revoluționară a clasei muncitoare se exercită deci exclusiv împotriva forțelor reacționare care se opun cu înverșunare progresului social, care încearcă să împiedice afirmarea noilor relații de producție, procesul înnoirii democratice a societății. Prin aceasta, puterea revoluționară a clasei muncitoare se manifestă încă de la început drept cea mai democratică și populară formă de guver- nămînt, subordonată în întregime intereselor vitale ale maselor muncitoare, idealurilor acestora de făurire a unei lumi mai drepte și mai echitabile, de bunăstare și fericire. (Vii și puternice 
aplauze).Corespunzător diferitelor etape istorice prin care a trecut, statul nostru munci- toresc-țărănesc și-a realizat cu succes funcțiile politice, economice și social-cul- turale, precum și de apărare a cuceririlor poporului, care i-au revenit în procesul luptei de clasă, M vieții țării, în transformarea revoluționară a societății, în edificarea noii orînduiri socialiste pe pămîiitul României. Statul a căpătat un rol tot mai important în organizarea dirijată, . conștientă a întregii activități de construcție economică și socială, în participarea largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea diferitelor domenii și sectoare, în dezvoltarea democrației noastre socialiste.Desigur, în decursul timpului, în activitatea desfășurată pentru transformarea economico-socială a țării, statul nostru a avut de făcut față și unor mari greutăți, determinate de rezistența forțelor reacționare, de înapoierea economică ă țării, de unele lipsuri și greșeli apărute în cursul uriașei opere de construire a noii orînduiri. De asemenea, așa cum am mai menționat și cu alte prilejuri, în anumite perioade s-au produs și o serie de abuzuri, de denaturări și încălcări ale legalității socialiste, ale principiilor eticii și echității proprii noii noastre orînduiri.

noastre muncitoare, ale oamenilor muncii din România de a pune în valoare rezervele și superioritatea economiei socialiste, au demonstrat încă o dată uriașa capacitate creatoare a poporului nostru, care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului, forța mobilizatoare a organelor noastre de partid și de stat. (Vii aplauze).Pentru a ilustra potențialul la care a ajuns industria românească, este suficient să arătăm că în 1975 producția ei a fost egală cu cea realizată în întreg deceniul 1951—1960. S-au dezvoltat în mod deosebit ramurile industriale hotăritoare; față de anul 1970, producția construcțiilor de mașini a crescut de 2,3 ori, iar cea a industriei chimice de 2,1 ori. O dezvoltare puternică a cunoscut, de asemenea, industria ușoară care și-a dublat producția, precum și industria alimentară care a înregistrat o creștere de circa 47 la sută. Aceasta oglindește preocuparea constantă a partidului nostru de a asigura, în cadrul procesului de industrializare a țării, dezvoltarea continuă a producției bunurilor de consum necesare satisfacerii cerințelor întregii populații. A avut loc un puternic proces de modernizare a industriei, reliefat de faptul că ponderea produselor noi sau reproiec- tate a reprezentat circa 44 la sută din valoarea producției anului 1975.Politica de industrializare promovată cu consecvență de partid s-a dovedit factorul hotărîtor al creșterii și stabilității economiei, al folosirii raționale a potențialului nostru material și uman, al ridicării gradului de civilizație al întregii societăți, al întăririi independenței naționale și dezvoltării schimburilor externe și cooperării cu alte state.Cincinalul 1971—1975 a adîncit procesul de dezvoltare intensivă a agriculturii, pe baza creșterii gradului de mecanizare și chimizare, a extinderii lucrărilor de irigații. în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, producția agricolă din perioada 1971—1975 a fost cu peste 25 la sută 

Trebuie să subliniem însă și acum, la primul Congres al consiliilor populare, că eroica noastră clasă muncitoare și-a dovedit pe deplin capacitatea politică și, în alianță cu țărănimea, cu ceilalți oameni ai muncii, sub conducerea partidului, a reușit să înfrângă toate împotrivirile șl greutățile, să lichideze lipsurile, greșelile și neajunsurile, edificând pe pământul României o societate mai bună și mai dreaptă, demonstrînd în fapt superioritatea statului socialist. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Putem aprecia acum că atît organele centrale, cît și cele locale ale statului și-au făcut cu cinste datoria, și-au îndeplinit în bune condiții .misiunea încredințată de partid și popor. în toată a- ceastă perioadă consiliile populare și-au consolidat și perfecționat activitatea, și-au dezvoltat tot mai mult legăturile cu oamenii muncii, și-au îmbunătățit stilul și metodele de lucru, au lărgit și diversificat formele democratice de participare a oamenilor muncii la rezolvarea tuturor problemelor conducerii vieții economico-sociale.Viața a demonstrat și demonstrează în modul cel mai concludent că transformarea revoluționară a vieții economice și sociale, edificarea cu succes a noii orînduiri nu pot fi concepute fără asigurarea conducerii unitare, planificate a societății. A. lăsa, în numele așa-zisei libere inițiative, evoluția lucrurilor la voia întâmplării, a nu da la timp riposta hotărîtă forțelor reacționare, foștilor asupritori — căre încearcă să saboteze, să frâneze edificarea noii orînduiri sociale — în numele așa-zisei democrații „pure", înseamnă a nu îndeplini îndatoririle esențiale față de interesele oamenilor muncii, ale întregului popor, față de lupta de e- liberare socială și națională, înseamnă a pune în pericol cuceririle revoluționare, dezvoltarea socialistă a țării. Este de înțeles că partidul nostru nu a procedat și nu va proceda niciodată în felul acesta ! El va apăra ferm cuceririle revoluționare, dezvoltarea socialistă, democratică a patriei noastre ! (Vii aplauze). Noi am pornit și pornim de la principiul mar- xist-leninist că inițiativa largă a maselor populare se poate realiza numai în condițiile lichidării depline a exploatării și asupririi, ale făuririi relațiilor noi .de producție, ale edificăriLnoii orînduiri sociale. Democrația reală pentru cei ce muncesc nu se poate asigura fără lichidarea deplină a asupririi omului de către om, fără înlăturarea claselor exploatatoare, fără desființarea tuturor inegalităților sociale și naționale.Pornind tocmai de la aceste adevăruri și legități ale dezvoltării sociale, partidul nostru a. acționat și acționează cu toată fermitatea pentru creșterea continuă a rolului statului, pentru conducerea planificată a întregii activități economico-sociale, pentru dirijarea conștientă, științifică a uriașei opere de edifi- . care a noii orînduiri. în acest cadru și ' consiliilor populare le revin sarcini de mare răspundere atît în apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, iît'.și. ta perfecționare»ii>reflațffloride-''prod-ucți e socialiste, în înfăptuirea ' întregultii Program; al partidului.Putem afirma, cu toată convingerea, la acest prim Congres al consiliilor populare, că statul nostru, organele sale, centrale și locale reprezintă o puternică forță în organizarea și conducerea vieții economice și sociale a patriei. Așa cum am arătat și la Congresul al Xl-leâ, sta - tui are de jucat în continuare'un rol tot mai important în întreaga perioadă a e- dificării societății socialiste multilateral ■dezvoltate — în conducerea armonioasă a procesului de modernizare a bazei tehnico-materiale, în sporirea bunăstării materiale și spirituale a maselor, în ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație. Pornind de la aceasta, vom face totul pentru creșterea rolului, statului, pentru întărirea sa continuă, pentru perfecționarea neîntreruptă a întregii sale activități, pentru participarea întregului popor la conducerea societății, pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste. (Aplauze puternice).

mai mare decît în cincinalul 1966—1970 și cu 55 la sută mai mare ca în perioada 1961—1965. A crescut astfel contribuția acestei ramuri de bază a economiei noastre la asigurarea consumului, la progresul general al țării.Realizări de seamă s-au dobîndit în acest cincinal și în celelalte ramuri ale economiei naționale, în transporturi și telecomunicații, în activitatea cooperației meșteșugărești și a cooperației de consum, în industria locală, în toate domeniile producției de bunuri materiale.Cincinalul pe care l-am încheiat a marcat o îmbunătățire a eficienței economice în toate ramurile, realizîndu-se în prezent un indice de utilizare a capacităților de producție superior perioadelor anterioare. Peste jumătate din sporul producției industriale s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. S-au făcut pași înainte în reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie, în valorificarea lor superioară.Pe această bază s-a realizat un ritm de creștere a venitului național de 11,3 la sută, superior ritmului produsului social care a fost de 10,5 la sută. în conformitate cu hotărîrile Congresului al X-lea, 66 la sută din venitul național a fost repartizat pentru fondul de consum și 34 la sută pentru fondul de dezvoltare, asigurîndu-se în acest fel atît realizarea prevederilor de ridicare a nivelului de trai al poporului, cît și înfăptuirea unui amplu program de investiții. Volumul de investiții realizat în cincinalul trecut — de 544,7 miliarde lei — depășește totalul fondurilor investite în ultimele două cincinale ; aceasta a permis darea în funcțiune a peste 2 250 de noi capacități productive importante, majorarea fondurilor fixe din economie cu 57 la sută, ceea ce evidențiază creșterea puternică a forței economice a țării. Politica de investiții a fost orientată mai hotărît spre îmbunătățirea repartiției te

ritoriale a forțelor de producție, spra realizarea unor ritmuri ridicate de creștere economică în județele rămase în urmă în trecut.Cincinalul 1971—1975 este perioada în care s-au obținut cele mai mari progrese în domeniul creșterii bunăstării oamenilor muncii. S-a aplicat noul sistem de retribuire care a așezat mai ferm, pe baza principiilor de repartiție socialistă, a eticii noi, remunerarea oamenilor muncii. Ca urmare a generalizării acțiunii de majorare a retribuțiilor, în luna decembrie a anului trecut retribuția medie a (ajuns la 1975 lei, depășindu-se prevede-, rile cincinalului. în cadrul politicii de creștere mai accentuată a retribuțiilor mici și creare a unui raport cît mai rațional, pentru această etapă, între veniturile mari și cele mici, retribuția .minimă lunară a sporit de la 900 lei la peste 1 400 lei pentru muncitorii calificați și de la 800 lei la 1 200 lei pentru muncitorii necalificați.La începutul cincinalului s-a introdus venitul lunar minim garantat pentru țăranii cooperatori, majorat apoi succesiv, astfel încît în prezent el reprezintă 1500 lei lunar în zootehnie și în formațiile permanente de irigație și 1 200 lei în legumicultura, viticultură și pomicultură; s-a stabilit de asemenea o retribuție de 40 lei pe zi la alte culturi și lucrări agricole. în această perioadă s-au mărit prețurile de contractare la o serie de produse animaliere, au fost aplicate scutiri și reduceri de impozite pe veniturile țăranilor ; au sporit pensiile cooperatorilor, au fost acordate ajutoare pentru incapacitate temporară de muncă, precum și ajutoare pentru copii. Veniturile reale ale țărănimii au fost, la sfirșitul cincinalului, cu peste 60 la sută mai mari decît în 1970.Pe ansamblu, veniturile reale totale ale populației au sporit față de 1970 cu 46 la sută, respectiv cu 74 miliarde lei. Puterii de cumpărare ridicate a populației i-a corespuns o creștere importantă a volumului desfacerilor de mărfuri, care în 1975 a depășit de aproape 11 ori nivelul anului 1950. Prin comerțul socialist s-au desfăcut în 1975 cu aproape 53 la sută mai multă carne și produse din carne decît în 1970, cu peste 61 la sută mai multă grăsime animală, cu peste 50 la sută lapte și produse din lapte, aproape 30 la sută zahăr, peste 63 la sută fructe proaspete și o cantitate dublă de ouă.La acestea se adaugă produsele alimentare din gospodăriile proprii ale populației, precum și produsele desfăcute pe piață de cooperatori și țăranii cu gospodării individuale și care dețin în consumul populației — potrivit unor calcule estimative — o pondere de peste 40 la sută la carne, 50 la sută Ia lapte și produse lactate, circa 65 la sută la ouă, 55, la sută la legume. S-au majorat substanțial și desfacerile de mărfuri industriale : cu 64 la sută la tricotaje, cu a- proape 58 la sută la confecții, 39 la sută la încălțăminte, peste 80 la sută la,frigidere, circa 63 la sută la televizoare, peste 4b. la jsută ,1a . ăpărâM^ rad$x Pe ansamblu, volumul mărfurilor desfăcute pentru populație în cincinalul 1971— 1975 este mai mare decît cel realizat în în
PUTERNICUL AVÎNT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE

A ȚĂRII ÎNStimați tovarăși,Ținînd seama de faptul că, odată cu încheierea cincinalului, se împlinește un sfert de secol de dezvoltare
1950 1955 I960 1965 1970 1975

Produsul social - miliarde lel 
prețuri comparabile 83 155 219 344 523 864

Venitul național — miliarde Iei 
prețuri comparabile 35 68 95 146 212 362

Fonduri fixe — miliarde lei 207 253 398 517 757 1 186
Producția globala industrială — 

miliarde lei prețuri comparabile 27,5 55,7 93,6 178,4 312,8 576,6
Producția globală agricolă — 

miliarde lei 32,4 52,6 55,3 62,5 68,6 93,4
Investițiile din fondurile statu

lui — miliarde lei 5,6 12,8 22,6 40,6 68,2 122,8
Volumul comerțului exterior — 

miliarde lei valută, prețuri 
curente 2,7 5,3 8,2 13,1 22,9 53,1

Numărul personalului din eco
nomia națională — mii 2123 2 948 3 249 4 305 5109 6 300

Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist 
— miliarde lei prețuri curente 12,3 27,1 39,8 63,7 93,7 140,8

Indicele retribuției reale — pro
cente 100 125 185 226 271 324

Indicele veniturilor reale ale ță
rănimii provenite din munca 
în C.A.P. și gospodăriile perso
nale pe o persoană activă — 
procente 100 152 154 189 201 335

Indicele veniturilor totale reale 
ale populației — procente 100 146 182 249 326 474

Construcții de locuințe din fon
durile statului și cu sprijinul 
statului — mii apartamente 9,6 13,8 36,9 52,0 96,3 129,8

Linia ascendentă pe care s-a înscris evoluția țării în aceste cinci cincinale, a făcut ca România să se transforme din- tr-o țară agrară, slab dezvoltată, într-un stat industrial-agrar, cu o industrie dinamică ți o agricultură în plin proces de 

treaga perioadă 1951—1965. Au crescut și s-au diversificat prestările de servicii, volumul lor sporind în 1975 cu circa 69 la sută față de nivelul anului 1970.Cheltuielile social-culturale din fondurile statului au reprezentat în perioada 1971—1975 aproape 220 miliarde lei, fiind cu 54 la sută mai mari ca în cincinalul precedent.O deosebită atenție a fost acordată îmbunătățirii condițiilor de locuit ale populației. în cursul cincinalului, din fondurile și cu sprijinul statului s-au realizat 512 mii apartamente ; populația, îndeosebi în mediul sătesc, și-a construit în regie proprie circa 240 mii case noi. în acest fel, peste 2,3 milioane persoane s-au mutat în locuințe noi. în cursul acestui cincinal s-au dat în folosință 75 mii locuri în creșe și cămine — adică de circa 7 ori mai mult decît în cincinalul precedent.O puternică înflorire au cunoscut învă- țămîntul, știința, asistența sanitară, cultura și arta. S-a dezvoltat baza materială a învățămîntului. s-a trecut la generalizarea primei trepte de liceu, s-a extins învățămîntul liceal de specialitate, îndeosebi industrial și agricol, precum șl învățămîntul superior; a început aplicarea complexului de măsuri pentru legarea mai strânsă a învățămîntului cu practica, cu nevoile societății. S-au îmbunătățit condițiile de satisfacere a nevoilor culturale ale populației, construin- du-se noi teatre, case de cultură și cămine culturale, dezvoltîndu-se rețeaua de radio și televiziune, intensificîndu-se activitatea artistică și cultural-educativă în toate localitățile țării. S-au dat în funcțiune noi unități spitalicești, policlinici și dispensare. în perioada cincinalului trecut au beneficiat de odihnă și tratament în stațiunile balneoclimaterice peste 6 milioane persoane.Acest amplu tablou de realizări, aceste cifre deosebit de elocvente constituie cel mai bun răspuns la calomniile anumitor centre propagandistice străine care, de- naturînd realitatea obiectivă, ponegresc politica partidului și statului nostru de dezvoltare economico-socială a țării. Datele înfățișate demonstrează că pe măsura dezvoltării puternice a forțelor de producție, a avuției naționale, societatea noastră asigură creșterea sistematică a bunăstării generale a poporului. — țelul suprem al politicii partidului, al orînduirii socialiste. (Aplauze puternice).Trecînd în revistă succesele obținute, trebuie să relevăm, totodată, că în cursul cincinalului s-au manifestat și o serie de lipsuri și neajunsuri în activitatea noastră. în industrie au existat deficiențe în organizarea producției și muncii, în aprovizionarea tehnico-materială ; productivitatea muncii a evoluat lent, rămînînd la un nivel nesatisfăcător, iar cheltuielile materiale se mențin încă ridicate. în agricultură, baza tehnico-materială nu a fost folosită pretutindeni în mod corespunzător, s-au manifestat neajunsuri în folosirea fondului funciar și în executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricol^,. Au fost întârzieri >' în elaborat^ ^țbdipop.. tehnico^economice pentru nolle "BbiectivC, s-au1 manifestat deficiențe în amplasarea acestora, în organizarea activității pe șantiere, ceea ce a făcut ca un număr important de capa

ANII ECONOMIEI PLANIFICATEpe bază de planuri cincinale a economiei naționale, se cuvine să facem o scurtă retrospectivă a drumului parcurs, a progreselor economi

modernizare. Este semnificativ în acest sens faptul că, față de 1950, în anul 1975 s-a realizat o producție industrială de circa 21 de ori mai mare, o producție a- gricolă de 2,9 ori mai mare și un venit național de 10,3 ori mai ridicat. în 

cități de producție să nu fie date la timp în funcțiune și să determine, desigur, . minusuri importante în producție. S-au făcut simțite, de asemenea, neajunsuri serioase în organizarea și controlul activității economice, în soluționarea la timp a problemelor de către ministere și alte organe centrale. Putem spune că și în activitatea de organizare, conducere și control nu au fost îndeplinite întocmai hotărîrile Congresului al X-lea al partidului. Pe lîngă greutățile provocate de secetă și inundații, de consecințele crizei economice mondiale, aceste lipsuri și neajunsuri au exercitat o înrâurire negativă asupra dezvoltării noastre economice, au diminuat rezultatele pe care le-am fi putut, obține. Este necesar, de aceea, să tragem toate învățămintele și concluziile, să luăm măsurile cele mai hotărîte pentru lichidarea stărilor de lucruri negative, pentru îmbunătățirea întregii activități de conducere a vieții economice șl sociale.Succesele pe care le-am obținut nu trebuie să ne ducă Ia automulțumire, să ne facă să uităm lipsurile și greșelile săvârșite. Dimpotrivă, tocmai pentru că avem realizări mărețe trebuie să privim activitatea noastră în mod autocritic — aceasta fiind garanția lichidării a ceea ce a fost negativ, a îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor ce ne stau în față. 
(Aplauze puternice).în pofida greutăților și lipsurilor, așa cum rezultă din datele statistice, pe ansamblu, planul cincinal a fost îndeplinit și depășit, obiectivele sale fundamentale au fost realizate cu succes, asigurindu-se dezvoltarea puternică, în ritm înalt, a întregii economii naționale. Aceasta demonstrează justețea hotărârilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale dini 1972, a politicii consecvente a partidului nostru de alocare a unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltarea forțelor de producție — temelia sigură a progresului țării, a creșterii sistematice a bunăstării oamenilor muncii de la orașe și sate. Realizările obținute sînt rodul muncii pline de abnegație a eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care își consacră neabătut capacitatea creatoare înfăptuirii politicii partidului.Organele și organizațiile de partid, îndeplinind cu succes rolul conducător șl organizator al partidului în societatea noastră, au desfășurat o intensă activitate pentru unirea eforturilor oamenilor muncii, ale întregului popor în direcția realizării cincinalului înainte de termen.Pentru toate aceste mărețe succese, pentru munca închinată propășirii patriei, edificării socialismului, în numele conducerii partidului și statului și al meu personal, adresez de la înalta tribună a primului Congres al consiliilor populare, comuniștilor, organelor și organizațiilor de partid, clasei muncitoare, țărănimii și Intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, cele mai calde felicitări^- pijedum. șț .urarea,>de noi și tot mai mari realizări ta grafidibasa operă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. (Aplauze puternice, îndelungate).

co-sociale obținute în acest inter*  val de țara noastră.Iată imaginea evoluției economice a României în decursul celor cinci cincinale 1 

perioada 1950—1975, veniturile reale pe locuitor au crescut de 3,6 ori. Dacă în în 1950 exista încă în România analfabetism, în prezent asigurăm generaliza-
(Continuare In pag. a lU-a)
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rea primei trepte a liceului. Au cunos
cut o largă dezvoltare știința, învățămîn- tul, cultura și arta. S-a produs o adevărată revoluție ' în instrucția oamenilor muncii, în nivelul tură generală și cunoaștere în întreaga viață spirituală noastre.După cum este cunoscut, în activitatea 
de planificare au apărut și lipsuri, s-au săvîrșit și greșeli, datorate atît lipsei de experiență, cît și unor manifestări de voluntarism, unor atitudini de neîncredere în forța clasei muncitoare, în capacitatea poporului nostru de a asigura dezvoltarea rapidă a țării, de a-și însuși și stăpîni tehnica modernă. Astfel, pe parcursul primelor cincinale o serie de prevederi esențiale au fost abandonate sau modificate. îndeosebi în cursul cincinalelor 1951—1955 și 1956— 1960, dar și în al treilea cincinal, la unele obiective industriale și agricole s-a renunțat, altele au fost sistate, ceea ce 
a avut efecte negative asupra dezvoltării armonioase a economiei naționale. Deși partidul a avut o orientare foarte clară în problema industrializării — exprimată încă la Conferința Națională din 1945 — totuși, în practică, s-au manifestat uneori tendințe de subapreciere și chiar de neglijare a unor ramuri industriale moderne. Așa se explică de ce abia în anii 1966—1968 s-au pus bazele industriei electronice, producției mijloacelor de automatizare, de autoturisme și altele, s-au amplificat construcția navală, producția de utilaje tehnologice complexe și altele. Totodată, s-a luat curs hotărît spre modernizarea agriculturii și, in acest cadru, spre realizarea unul program de irigații și îmbunătățiri ciare.In ansamblu, «uccesele pe 
le-am obținut în dezvoltarea economică demonstrează justețea politicii partidului da industrializare socialistă, infirmînd în mod categoric vechile teorii ale unor economiști și Ideologi ai burgheziei șl moșierimii care predestinau României un rol de țară eminamente agricolă. Viața a demonstrat capacitatea poporului nostru de a asigura, sub conducerea partidului, industrializarea, modernizarea agriculturii, dezvoltarea armonioasă 
a tuturor ramurilor economice, progresul general al țării, înaintarea neabătută 
a României pe calea socialismului. Putem spune că realizările și experiența patriei noastre dovedesc faptul că numai odată cu lichidarea claselor exploatatoare, cu preluarea puterii politice de către masele populare, cu trecerea la edifica
rea orînduirli sociale noi, fără asupritori, 
se creează condiții ca poporul să poată edifica o viață nouă, liberă, de bunăstare 
fi fericire. (Aplauze puternice).

publică a lor de cul- științifică, 
a națiunii

vast 
fun-

care

CINCINALUL 1976-1980-ETAPĂ NOUĂ, SUPERIOARĂ
ÎN OPERA DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATE ÎN ROMÂNIAStimați tovarăși,Comitetul Central al partidului și guvernul au considerat necesar să supună dezbaterii actualului congres proiectul planului cincinal 1976—1980, planurile teritoriale de dezvoltare economico-so- cială a județelor, a tuturor localităților, orientările și căile dezvoltării generale a țării pentru următoarea perioadă istorică, hotărîtoare în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.După cum este cunoscut, Congresul al XI-lea al partidului a elaborat liniile directoare ale dezvoltării economico-sociaie a patriei pînă în anul 1990, iar pentru unele domenii pînă la sfîrșitul secolului. In centrul politicii economice a partidului se vor afla creșterea și modernizarea cusținută a industriei, a cărei producție

urmează să fie în 1990 de 6,5—7,5 ori mare decît în 1970 și de 70—80 ori mare decît în 1950 ; industria va fi o- rientată spre ramurile care valorifică în mod superior munca socială și resursele de materii prime. Se va accelera, totodată, procesul de dezvoltare intensivă a a- griculturii, asigurîndu-se în cincinalul 1986—1990 o producție totală de 2 ori mai mare decît în perioada 1971—1975. In 1990 se va ajunge la un venit național de 36—39 ori mai mare decît în 1950, asigurîndu-se. astfel un standard de viață superior întregului popor, intrarea României în rîndul statelor avansate din punct de vedere economic.Paralel cu progresul economic, se vor perfecționa continuu relațiile de pro- , ducție și sociale, organizarea și conducerea științifică a societății, asigurîn-

mai mai du-se Împletirea armonioasă a principiilor de repartiție socialistă cu principiile proprii stadiului comunist al dez-x voltării sociale. Societatea va crea omului posibilitatea afirmării depline a personalității, manifestării plenare a capacităților sale, făuririi conștiente a unei vieți- cu adevărat demne și libere.Planul cincinal 1976—1980 reprezintă o etapă hotărîtoare în realizarea acestui program. Prevederile sale se încadrează în Directivele Congresului al XI-lea, a- sigurînd o serie de indicatori superiori ce corelează mai bine dezvoltarea ramurilor și subramurilor economiei naționale. Ținînd seama de modul cum s-au realizat sarcinile economice în anul 1975, noului plan cincinal i-au fost aduse unele precizări și îmbunătățiri.

Ssmisps ni .u-ih . -a:

După , cum reiese din» datele de mai sus, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea, se va continua cu toată consecvența politica de industrializare socialistă a țării, producția globală a industriei urmînd să sporească în noul cincinal într-un ritm mediu anual de circa 11 la sută. Ținînd seama de nevoile economiei naționale, va trebui să se acționeze mai ferm pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, valo- rificîndu-se în acest scop toate resursele noastre -interne. O creștere puternică vor cunoaște metalurgia, industria constructoare de mașini și chimia. Industria materialelor de construcții va trebui să acopere integral cerințele programului de investiții și cerințele întregii populații. Industria bunurilor de consum se va dezvolta într-un ritm mediu anual de 
9 la sută, realizînd o tot mai accentuată diversificare sortimentală a produselor.Un obiectiv esențial îl va constitui în noul cincinal, în industrie. înnoirea și modernizarea producției, introducerea în fabricație a unor produse cu performanțe superioare, în pas cu cerințele progresului tehnic internațional. Ministerele, centralele și întreprinderile trebuie să acționeze cu mai pînă acum pentru calității produselor dială a progresuluiIn agricultură, cincinalul prevede creșterea cu circa 30 la sută a producției față de perioada X971—1975. Pentru atingerea acestui scop se vor urmări cu mai multă fermitate gospodărirea rațională a fondului funciar, accelerarea procesului da mecanizare, amenajarea a circa trei cincimi din potențialul irigabil al țării, asigurarea unor cantități sporite de îngrășăminte și alte substanțe chimice. Este necesar să se ia toate măsurile pentru îndeplinirea integrală a programelor de dezvoltare a agriculturii, realizîndu-se astfel sporirea substanțială a contribuției acestei ramuri la satisfacerea nevoilor economiei și consumului, la sporirea venitului național.Se prevăd, de asemenea, dezvoltarea și modernizarea în continuare a rețelei de transport și telecomunicații, progresul armonios al tuturor celorlalte ramuri ale economiei naționale.In noul cincinal va trebui gure creșterea productivității tr-un ritm mediu anual desută, precum și reducerea ponderii chel-

Principalii Indicatori al dezvoltării economico-sociaie pe perioada 1976—1980

multă energie decît ridicarea continuă a — condiție primor- întregii economii.

•) Dinamica este calculată pe perioada de S ani.

Nivelul 
anului 
1980

Dinamică tn % 
față de anul 1975

Plan 
cincinal

Prevederi 
Directive

Produsul social - miliarde lei 1 350 157,0 147-154
Venitul național — miliarde lei 610 168,5 154-161
Producția globală industrială — 

miliarde iei 988,0 170,0 154-161
Producția globală agricolă — 

miliarde lei 121,2—138,5 128,4-144,4 *) 125-134 *)
Volumul investițiilor totale în 

economie (pe perioada de 5 
ani) — miliarde lei circa 1 000 183,5 165-172

Volumul comerțului exterior — 
miliarde lei valută 77,8 179,1 *) 172-180 *)

Volumul desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul — miliarde lei 207,0 147 140-145

Prestări servicii pentru popu
lație — miliarde lei 47,5 171,5 161-168

Număr mediu personal — mii 7 510 119,2 116-119
Retribuția reală 118-120 118-120
Venituri realizate de țărănime 

din munca în C.A.P. și gospo
dăriile personale pe o persoa
nă activă 120-125 120-125

să se asi- muncii în- peste 9 la

tuielilor materiale cu peste trei procente.’ Productivitatea muncii — așa cum âm mai menționat — este încă nesatisfăcătoare. Sarcina stabilită de Congresul al XI-lea în acest domeniu va trebui realizată printr-o acțiune susținută de mecanizare și automatizare a proceselor de producție și, totodată, printr-o mai bună organizare a muncii, prin raționalizarea aparatului funcționăresc și deplasarea unei părți mai mari a acestuia spre activitatea productivă. Nu ne putem propune o creștere substanțială a productivității .muncii sociale atunci cînd un muncitor trebuie să ducă în spate —• ca să mă exprim mai plastic — 5—6 oameni care nu. lucrează direct în . producție. 
(Vii aplauze). Este greu să duci în spate o asemenea povară ; clasa muncitoare trebuie să-i mai dea jos pe funcționari, să-i facă să lucreze în producție. Aceasta este o cale a creșterii productivității muncii ! Este cunoscut — nu numai teoretic, ci și practic — faptul că valorile materiale nu se produc decît în procesul muncii productive. Sigur, noi includem în sfera muncii productive și activitatea de cercetare și proiectare, precum și un minim de funcționari necesar pentru a asigura evidența corespunzătoare ; numărul acestora trebuie să fie însă cît mai redus pentru a spori ponderea acelora ce produc direct bunurile materiale, care fac să crească avuția națională, deci bunăstarea întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice).Iată de ce sarcinile acestui cincinal în ceea ce privește productivitatea muncii și cheltuielile materiale trebuie să fie considerate minimale, iar ministerele, centralele, întreprinderile, organele de partid și de stat au datoria să ia toate măsurile pentru a rezolva în mai bune condiții aceste sarcini, pentru creșterea eficienței întregii activități economice, pentru îmbunătățirea continuă a calității 
ți ridicării nivelului tehnic al producției.Congresul al XI-lea a stabilit ca cincinalul 1976—1980 să devină cincinalul afirmării ample a revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane în toate sectoarele economiei românești. In acest sens vor trebui intensificate eforturile pentru valorificarea bazei proprii de materii prime și a resurselor energetice, asimilarea de noi produse, promovarea unor tehnologii avansate.Planul cincinal prevede formarea profesională a unui număr de aproape 2 mi-

lloane persoane. Aceasta impune extind derea învățământului de toate gradele, creșterea ponderii liceelor de specialitate, îndeosebi a celor industriale și agricole, extinderea învățămîntului tehnic postli- ceal și superior, îmbunătățirea calitativă a pregătirii elevilor și studenților, apli- cîndu-se mai ferm măsurile de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția.Actualul cincinal va marca o nouă etapă în ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a tuturor celor ce muncesc. Pe baza rezultatelor obținute în economie, retribuția reală va fi majorată cu 18—20 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii, pe o persoană activă, vor crește cu 20—25 la sută. Veniturile reale totale ale populației urmează să crească în actualul cincinal cu 37 la sută. Corespunzător puterii de cumpărare â populației, volumul desfacerilor de mărfuri va spori cu 47 la sută, concomitent cu diversificarea sortimentală și îmbunătățirea calitativă a mărfurilor destinate fondului pieței. Se vor mări cu peste 50 la sută cheltuielile social-culturale ale statului, care în anul 1980 vor reprezenta 10 900 lei pe o familie, față de 7 400 lei în anul 1975. O preocupare de prim ordin a partidului o constituie accelerarea construcțiilor de locuințe ; astfel, pe întreaga perioadă se prevede ca, din fondurile sau cu sprijinul statului, să se realizeze 815 mii apartamente ; se estimează, totodată, că populația își va construi în regie proprie, îndeosebi în mediul rural, circa 300 mii locuințe. Pînă la sfîrșitul cincinalului vom dispune de un număr total de 500 mii locuri în cămine, re- zolvîndu-se integral necesitățile de cazare ale muncitorilor nefamiliști. Se prevede o dezvoltare susținută a bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și artei, în vederea intensificării procesului de instrucție și ridicare a nivelu-(' lui de cultură a maselor populare.-:^;— Un obiectiv central al noului ■cincinal

I
ÎI constituie reducerea săptămînii de lucru, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea. Ținînd seama de complexitatea acestei probleme, de necesitatea studierii aprofundate a tuturor implicațiilor economico-sociaie și pregătirii corespunzătoare a aplicării ei, avem în / vedere ca reducerea săptămînii de lucru ' să facă obiectul analizei și dezbaterilor i Conferinței Naționale a partidului din ' anul viitor. Pornim de la premisa că pen- V. tru a da rezultatele scontate, pentru a se răsfrînge în mod pozitiv asupra vieții oa- \ menilor muncii și a dezvoltării întregii i societăți, reducerea săptămînii de lucru \ trebuie ’ să se bazeze pe introducerea lar- il M gă în producție a mecanizării și auto- 11 i matizării, pe organizarea științifică a ac- tivității tuturor unităților economice, pe \V. creșterea substanțială a productivității ',V muncii. In scopul creării condițiilor pen's \ tru trecerea, începînd de anul viitor, la realizarea treptată a acestui program, se impune ca încă din acest an să luăm măsuri hotărîte pentru realizarea producției planificate numai în timpul de lucru stabilit. Trebuie eliminat procedeul nejust de a se apela la ore suplimentare, la Iu? crul de duminică, ca urmare a faptului că nu se asigură desfășurarea procesului normal al producției în timpul de lucru stabilit. (Aplauze). Planul este în așa fel întocmit îneît prin folosirea rațională a timpului de muncă — chiar fără eforturi deosebite, și în cadrul programelor de lucru — prevederile sale să se poată realiza în bune condiții. De aceea atrag foarte serios atenția organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, con-, ducerilor ministerelor și întreprinderilor să pună capăt abuzului de a recurge la ore suplimentare și la prelungirea lucrului în zilele de sărbătoare. Trebuie lichidată cu hotărîre această stare de lucruri I 
(Aplauze puternice, prelungite).O importanță deosebită pentru realizarea noului cincinal are planul pe anul 1976, care prevede creșterea producției industriale cu 10 la sută, realizarea unor sporuri însemnate ale producției agricole, înfăptuirea unui volum de investiții de aproape 160 miliarde lei, precum și sarcini importante în dezvoltarea științei și tehnicii, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție. Este necesar să se ia toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor prevederilor planului pe anul în curs. De altfel, trebuie să anunț că prima lună din cele 60 de luni ale acestui cincinal s-a încheiat cu rezultate bune, planul producției industriale fiind realizat cu o depășire de 800 de milioane lei. Aceasta arată că am început noul cincinal cu dreptul 1 (Aplauze puternice).Actualul cincinal ridică sarcini mari, calitativ superioare în fața organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a organelor locale de stat, care trebuie să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea ritmică, lună de lună, a prevederilor de plan, pentru perfecționarea generală a activității economico-sociaie, tul pentru unirea eforturilor lor creatoare ale oamenilor la orașe și sate în mărețului program greșul al XI-lea.Avem tot ceea ceca în condiții normale — și noi avem convingerea că ele vor fi normale — să realizăm prevederile planului cincinal, ridicînd țara noastră pe o nouă treaptă de dezvoltare și grad superior de întregului nostru 
nice, prelungite).

vederea elaborat
făcînd to- și energii- muncii de înfăptuirii de Con-ne trebuie pentru

progres, asigurînd un bunăstare și civilizație popor. (Aplauze puter-

UN
A

Stimați

OBIECTIV FUNDAMENTAL - REALIZAREA EXEMPLARĂ
PLANURILOR ÎN PROFIL TERITORIAL, ÎNFLORIREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A TUTUROR JUDEȚELOR

Șl LOCALITĂȚILOR PATRIEItovarăși,Făurirea socialismului presupune dezvoltarea puternică a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, într-o concepție unitară și de largă perspecti-
vă. Numai pe această cale se asigură ridicarea gradului de civilizație a tuturor localităților, lichidarea migrației populației spre orașele mari, transformarea armonioasă a întregii structuri și vieți sociale, făurirea deplinei egalități în

ce privește condițiile de muncă sî viață, exercitarea drepturilor și afirmarea în cîmpul vieții. sociale a tuturor cetățenilor țării.
(Continuare în pag. a IV-*)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)Corespunzător hotărîril Congresului al XI-Iea, in actualul cincinal urmează ca în fiecare județ să se asigure realizarea

Numărul județelor
1965 1970 1975 1980

pînâ la 2 miliarde iei 14 5 1 —
2,1— 4 miliarde iei 13 11 4 —
4,1—10 miliarde lei 9 15 14 —

j 10,1—15 miliarde lei 3 5 ' 7 16
15,1—25 miliarde lei — 3 11 12

peste 25 miliarde lei
U.... ■ ) --- ------------------------------ 1 1 3 12Este deci o schimbare radicală a amplasării forțelor de producție.După cum este cunoscut, propunerile de amplasare a noilor capacități au fost examinate împreună cu comitetele județene de partid, comitetele executive ale consiliilor populare, cu ministerele și celelalte organe centrale, cu oamenii muncii, cu toți cetățenii din localitățile respective. Pînă la sfîrșitul actualului cincinal, circa 700 de localități vor dispune de unități industriale de subordonare republicană, cu activitate permanentă și o producție de peste 10 milioane lei; se vor crea, de asemenea, noi u- nități ale industriei de stat locale și cooperatiste, ajungîndu-se ca astfel de unități să existe în peste 2 900 localități ale țării. S-au definitivat platformele industriale, pornindu-se de la criteriul unei eficiențe sporite a investițiilor prin comasarea întreprinderilor, a utilităților comune, realizarea de construcții compacte, folosirea în mai mare măsură a rețelelor feroviare, rutiere și electrice existente. Dispunem acum de norme clare pentru amplasarea obiectivelor ți organizarea platformelor industriale — și este o obligație primordială a consiliilor populare să ia toate măsurile pentru aplicarea lor fermă în. viață, pentru soluționarea operativă, împreună cu ministerele și centralele, a tuturor problemelor de care depind pregătirea temeinică și realizarea la termen a lucrărilor de investiții.Organele locale trebuie să acționeze, 

de asemenea, cu toată energia, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a

ÎNFĂPTUIREA VASTULUI PROGRAM DE SISTEMATIZARE 
A LOCALITĂȚILOR URBANE Șl RURALE-FACTOR ESENȚIAL 

ÎN RIDICAREA GRADULUI DE CIVILIZAȚIE 
A SOCIETĂȚII NOASTREStimați tovarăși,O problemă esențială înscrisă pă ordinea de zi a actualului congres — care a făcut obiectul dezbaterilor în comune, orașe și municipii, în conferințele județene ale consiliilor populare — este sistematizarea localităților urbane și rurale.Viața a confirmat pe deplin justețea măsurilor luate în urmă cu 8 ani pentru reorganizarea administrativ-teritorială a țării. Aceasta a avut ca rezultat întărirea rolului organizatoric al statului socialist, înlăturarea verigilor intermediare, asigurarea unei legături directe și eficiente între organele de conducere și unitățile de bază. O urmare importantă a fost, totodată, dezvoltarea armonioasă pe teritoriu a forțelor de producție, accelerarea ridicării economice și sociale a județelor rămase în urmă, înflorirea a numeroase localități ce fuseseră mult timp neglijate. A crescut rolul orașului și comunei ca tinități de bază ale organizării noastre administrativ-teritoriale.După cum se știe, Conferința Națională din 1972 a elaborat directivele cu privire la sistematizarea localităților urbane și rurale, inițiind uri proces deosebit de important al edificării socialiste în țara noastră, într-o concepție unitară, pe o lungă perioadă de timp.

AMPLOAREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE CONSERVARE 
Șl GOSPODĂRIRE RAȚIONALĂ A PĂDURILOR, DE AMENAJARE 

A BAZINELOR HIDROGRAFICE Șl FOLOSIRE 
COMPLEXĂ A APELORStimați tovarăși,Congresul va dezbate programul național de gospodărire rațională a pădurilor, de care depinde asigurarea unor importante resurse pentru dezvoltarea economiei naționale și, în același timp, însuși echilibrul ecologic, protecția mediului înconjurător în România.Este cunoscut că, datorită politicii greșite aplicate în trecut și, trebuie să spunem, pînă nu de mult, în acest domeniu, ponderea pădurilor în suprafața țării S-a' redus, iar structura acestora pe virste și specii s-a înrăutățit. Pentru a se pune capăt, exploatării neraționale a acestei bogății și a se asigura valorificarea ei superioară, a fost întocmit Programul național de conservare și dezvoltare a fondului forestier pe perioada 1976—2010. Acest program stabilește pentru prima dată, într-o concepție unitară, de lungă perspectivă, luîndu-se în considerare multiplele funcții pe care le îndeplinesc pădurile, măsuri privind aplicarea unui regim normal de exploatare și regenerare a fondului nostru forestier.Programul pornește de la necesitatea administrării unitare a întregului fond forestier, inclusiv a celui aflat în administrarea comunelor. îndeplinirea obiec- 

unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde lei. Ca urmare, gruparea județelor în funcție de valoarea producției industriale se va modifica astfel: 

sarcinilor de plan de către toate întreprinderile de pe teritoriu, indiferent de subordonarea acestora. O deosebită aten-
Producția agricolă Numărul județelor

medie anuală pe cincinale 1966—1970 1971—1975 1976—1980

pînă la 1,5 miliarde lei
1.6— 2,5 miliarde lei
2.6— 3,5 miliarde lei
3.6— 4,0 miliarde lei 

peste 4,0 miliarde leiîn cadrul planurilor teritoriale s-au întocmit programe de creștere a producției agricole în fiecare comună — atît în unitățile socialiste, cit și în gospodăriile populației. Aceste programe au fost dezbătute cu lucrătorii unităților agricole de stat, cu membrii cooperativelor de producție și țăranii individuali, cu masele de cetățeni ai satelor ; ele sînt expresia atît a cerințelor generale ale economiei, cît și a inițiativei și spiritului gospodăresc al oamenilor muncii de la sate. Principalul este acum să se treacă cu toată hotă- rîrea la aplicarea măsurilor stabilite, mo- bilizîndu-se energia și capacitatea creatoare a întregii țărănimi pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute. O sarcină centrală a organelor locale este aceea de a acționa pentru utilizarea productivă a tuturor suprafețelor, indiferent de deținător, pentru aplicarea criteriilor științifice de zonare a producției,

în sistematizarea orașelor și municipiilor, un obiectiv central îl constituie folosirea judicioasă a terenului, concentrarea obiectivelor economice și amplasarea construcțiilor noi de locuințe în cadrul unor ansambluri compacte, integrate armonios în fizionomia fiecărei localități. Odată cu construcția locuințelor, trebuie să se asigure dotările comerciale, de servicii, tehnico-edilitare, de transport, comunicații și agrement necesare, acor- dîndu-se, totodată, atenția corespunzătoare măsurilor de protecție a mediului ambiant.în cincinalul 1976—1980 — concomitent cu dezvoltarea în continuare a actualelor orașe, îndeosebi a celor rămase în urmă — va începe transformarea treptată în orășele agricole sau agroindustriale a unui număr de 120 centre comunale — cîte 2—4 în fiecare județ. Potrivit prevederilor Programului partidului, în perspectivă vor trebui create 300—400 noi centre orășenești.în sistematizarea comunelor se va urmări reducerea numărului de sate, realizarea unor centre puternice din punct de vedere economic, dotate edilitar, sanitar, cultural și comercial, acționîndu-se pentru concentrarea principalelor activități economico-sociale în comunele și satele cu perspective de dezvoltare.

tivelor programului impune îmbunătățirea radicală a activității organelor de specialitate, a tuturor lucrătorilor din silvicultură, a consiliilor populare, care trebuie să asigure executarea integrală a lucrărilor de împăduriri, aplicarea normelor silvice în întreținerea și exploatarea pădurilor, organizînd participarea tuturor cetățenilor la realizarea acestor acțiuni.Actualul congres are, de asemenea, pe ordinea de zi dezbaterea Programului național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice, ce stabilește criteriile și măsurile de gospodărire complexă a tuturor apelor țării noastre. Se au în vedere, în primul rînd, folosirea rațională a resurselor noastre de apă și menținerea lor într-o stare cît mai bună, asigurarea aprovizionării corespunzătoare cu apă atît a populației, cît și a industriei și agriculturii. Se va urmări, totodată, ca prin lucrări de îndiguire și crearea de baraje localitățile și suprafețele agricole să fie apărate de inundații. O deosebită atenție se va a- corda potențialului hidroenergetic, prevenirii și combaterii poluării apelor.Realizarea acestui program de mare amploare impune un efort deosebit din partea statului nostru, a întregului po- 

ție trebuie acordată folosirii intensive a capacităților de producție, asigurării forței de muncă necesare, organizării științifice a producției)și muncii, creșterii eficienței activității economice.în economia noastră, un rol tot mai important va avea industria locală de stat și cooperatistă, a cărei producție globală se ridică în prezent la circa 65 miliarde lei. Este datoria consiliilor populare să ia măsuri hotărâte pentru extinderea și diversificarea producției acestor unități, în special a prelucrării industriale a resurselor locale, precum și pentru dezvoltarea în continuare a cooperării dintre industria locală și întreprinderile republicane.în cadrul politicii de dezvoltare economică armonioasă, o importanță deosebită are creșterea producției agricole în toate județele. Potrivit prevederilor actualului cincinal, gruparea județelor în funcție de valoarea producției globale agricole va evolua astfel :

21 14 1
12 14 14
5 7 9
1 1 6
1 4 10pentru desfășurarea la timp șl în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole. De aceasta depinde îndeplinirea sarcinii ca fiecare județ să-și acopere necesitățile de produse agricole pentru aprovizionarea populației din resurse proprii și, totodată, să contribuie, într-o măsură tot mai mare, la sporirea fondului central de produse agricole.Realizarea sarcinilor în profil teritorial în industrie și agricultură, în toate ramurile economiei va exercita un puternic rol dinamizator în înflorirea fiecărui județ și localități, va determina profunde mutații pozitive în structura socială a țării, în condițiile de muncă și viață ale oamenilor, în nivelul de cultură și civilizație al întregii populații — fiind o parte inseparabilă a făuririi programului de dezvoltare a societății noastre, de înaintare spre comunism. (Aplauze pu
ternice).

în activitatea de sistematizare a localităților urbane și rurale va trebui să se aibă în vedere îmbinarea armonioasă a arhitecturii moderne cu trăsăturile specifice ale arhitecturii tradiționale a poporului nostru, urmărindu-se ca fiecare oraș și fiecare comună să aibă o personalitate proprie, distinctă.Concomitent cu sistematizarea orașelor’ și comunelor, se va urmări extinderea, într-un ansamblu unitar, a rețelelof naționale de drumuri și altor căi de comunicație.Toate orașele și comunele trebuie să devină unități administrativ-teritoriale complexe, capabile să asigure locuitorilor condiții optime de muncă, învățămînt, cultură și ocrotire a sănătății, de aprovizionare, de participare activă la conducerea treburilor publice. înfăptuirea programului național de sistematizare va contribui astfel la realizarea unuia din cele mai importante obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism — dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, satisfacerea tot mai bună a necesităților materiale și spirituale ale cetățenilor din toate localitățile țării, ridicarea generală a gradului de cultură și civilizație. (Aplauze pu
ternice).

por. Pentru următorii 25—30 de ani sa prevăd investiții de circa 1 000 miliarde lei. în cincinalul 1976—1980 — care reprezintă prima etapă a înfăptuirii acestui program — se va acorda prioritate cerințelor dezvoltării noilor platforme industriale, amenajării pentru irigații a unei suprafețe de circa un milion de hectare, apărării de inundații a localităților, combaterii eroziunii solului.Toate acestea impun sarcini de mare răspundere organelor de partid, consiliilor populare, care trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor prevăzute a se executa pe teritoriul județelor, al orașelor și comunelor respective, pentru antrenarea largă în. acest scop a cetățenilor, a întregii populații.Programele naționale pentru gospodărirea rațională a pădurilor și apelor fac parte integrantă din programul general de organizare armonioasă a întregii vieți economico-sociale, prefigurează dezvoltarea viitoare, într-o îndelungată perspectivă, a societății noastre, perspectiva de mîine a patriei, perspectivele de viață ale generațiilor prezente și viitoare. (A- 
plauze puternice, Îndelungate).

POLITICA PARTIDULUI Șl STATULUI DE PERFECȚIONARE 
A RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE Șl SOCIALE, DE DEZVOLTARE 

A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, DE RIDICARE A ROLULUI 
Șl RĂSPUNDERII CONSILIILOR POPULARE ÎN CONDUCEREA 

ACTIVITĂȚII PE PLAN LOCAL
Stimați tovarăși,Lichidarea claselor exploatatoare, înfăptuirea revoluției socialiste și dezvoltarea forțelor de producție au dus la schimbarea radicală a relațiilor de producție din țara noastră, care au la bază proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, a oamenilor muncii. Odată cu lărgirea și modernizarea bazei tehnico- materiale a societății, a avut loc și un amplu proces de perfecționare a noilor relații de producție și sociale.Partidul nostru acționează în mod ferm, în spiritul concepției marxist-leni- niste, pentru asigurarea concordanței între nivelul dezvoltării forțelor de producție și caracterul relațiilor de producție — aceasta fiind o cerință obiectivă a dezvoltării armonioase a întregii societăți. în acest sens, partidul acordă o atenție de prim ordin asigurării cadrului democratic corespunzător pentru participarea nemijlocită și conștientă a întregului popor la conducerea societății, la opera istorică de făurire a noii orînduiri sociale.Se știe că întemeietorii marxismului, încercînd să contureze profilul viitoarei societăți, au subliniat rolul organizării și conducerii conștiente a tuturor sectoarelor vieții sociale. „Oamenii își făuresc 

singuri istoria, dar pînă acum ei nu au 
făcut acest lucru călăuziți de o voință 
colectivă, după un plan colectiv" — spunea Engels, referindu-se la carențele fundamentale ale societății capitaliste, bazate pe clase și interese antagoniste. Iar Marx, gîndindu-se la posibilitățile viitoarei orînduiri, arăta că „orice muncă 
nemijlocit socială sau colectivă executată 
pe o scară mai mare arc mai mult sau 
mai puțin nevoie de o dirijare care să 
asigure armonizarea activității indivi
duale și să îndeplinească funcțiile gene
rale care rezultă din mișcarea întregului organism". O asemenea armonizare a activității individuale cu interesele întregii societăți a devenit posibilă în condițiile socialismului — și tocmai în sensul acestui proces obiectiv a fost și este orientată activitatea partidului și statului nostru de conducere a țării.

„Partidul — se arată în Programul 
nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și, înaintare . a României spre comunism — va acționa 
cu consecvență pentru participarea con
știentă a tuturor oamenilor muncii 1*  
făurirea destinului colectiv al societății 
socialiste și comuniste. înfăptuirea aces
tui principiu presupune o temeinică pre
gătire politico-ideologică, o cunoaștere și 
înțelegere aprofundată a legilor obiective 
ale dezvoltării sociale și, totodată, o înal
tă răspundere din partea fiecăruia în 
exercitarea drepturilor democratice, ce
tățenești, în contribuția adusă la guver
narea țării".în perfecționarea relațiilor de producție și sociale pornim de la faptul că in orînduirea noastră, din care a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea, oamenii muncii au o calitate dublă — aceea de producători ai bunurilor materiale și spirituale și, în același timp, de stăpini ai mijloacelor de producție, de proprietari și beneficiari • ai tuturor valorilor materiale și spirituale, a tot ce se creează în societate. Dezvoltînd impetuos forțele de producție, sporind continuu avuția națională, noii proprietari — oamenii muncii — asigură baza perfecționării neîncetate a vieții sociale. Se acționează astfel corespunzător tezei materialismului dialectic potrivit căreia gradul de dezvoltare a forțelor de producție, caracterul relațiilor de producție și sociale, condițiile materiale de viață determină concepțiile oamenilor, modul lor de a gîndl și de a se comporta în societate.Ținînd seama de calitatea nouă pe care o au oamenii muncii, partidul a acordat o atenție deosebită asigurării condițiilor necesare participării maselor, a întregului popor, la conducerea vieții economice și sociale, a .statului socialist. în ultimii ani au fost create o serie de organisme de conducere colectivă care au dus la adîncirea democrației muncitorești atît în sfera producției materiale, cît și în viața de stat. Astfel, la nivelul întreprinderilor și centralelor, al tuturor unităților economice și instituțiilor sociale au fost create comitete. și consilii ale oamenilor muncii, cărora le-au fost conferite importante atribuții și răspunderi în dezvoltarea producției, înfăptuirea judicioasă a repartiției, gospodărirea avutului obștesc, întărirea proprietății socialiste. Au fost, de asemenea, instituționalizate adunările generale ale oamenilor muncii, care funcționează ca foruri supreme de conducere în întreprinderi, centrale și instituții, dezbătînd atît planurile de producție, cît și dările de seamă ale organelor administrative, bunul mers al întregii activități. Organe de conducere colectivă există și în agricultură. A fost, de asemenea, creat cadrul organizatoric pentru conducerea colectivă a ministerelor și celorlalte organe centrale. Practic, se poate spune că la toate nivelurile, de sus și pînă jos, dispunem acum de forme colective de conducere.în fiecare județ, oraș, municipiu, comună avem consilii populare și organisme ale acestora, care asigură, de asemenea, cadrul participării cetățenilor la dezbaterea și soluționarea problemelor obștești, la conducerea întregii activități de pe teritoriu. în structura statului nostru. socialist, consiliile populare reprezintă o puternică forță politică și organizatorică. Avem 39 de consilii populare județene și Consiliul popular al Capitalei, 235 de consilii populare municipale și o- rășenești și 2 706 consilii populare comunale, cuprinzînd în totalitate 51441 de deputați aleși din rîndul tuturor categoriilor sociale, dintre cei mai destoinici, mai energici și competenți membri ai societății noastre. Peste 30 la sută din numărul total al deputaților îl reprezintă 

femeile. Din cei 51 441 de deputați, 6 624 sînt muncitori și 22 822 țărani, care lucrează nemijlocit în producție, 4 509 intelectuali, 17 320 activiști de partid și de stat și 166 alte categorii. Din punct de vedere al naționalității, situația se prezintă astfel : 46 268 sînt români, 3 774 maghiari, 824 germani și 575 de alte naționalități.Principiul fundamental după care se organizează și conduce statul nostru socialist, deci și organele locale ale puterii și administrației, este principiul centralismului democratic. El asigură împletirea armonioasă a conducerii unitare a vieții economico-sociale cu autonomia și Inițiativa consiliilor populare, îmbinarea activității pe baza planului unic, a legilor și indicațiilor organelor superioare, cu lărgirea atribuțiilor și răspunderii organelor locale.O deosebită Importanță pentru perfecționarea activității de conducere au avut măsurile privind răspunderea directă a cadrelor de partid în organele de stat la nivel județean, municipal, orășenesc și comunal. Aceasta a dus Ia lichidarea unor fenomene de paralelism, a tendințelor de conducere în general, a sporit răspunderea nemijlocită a organelor de partid pentru activitatea concretă de construcție economică și socială, a ridicat rolul organelor de stat în viața societății noastre pe toate treptele.Deosebit de pozitive s-au dovedit a fi, de asemenea, măsurile privind crearea, la nivel central, a organelor de conducere cu dublu caracter, de partid și de stat, cum sînt Consiliul Organizării Eco- nomico-Sociale, Consiliul de Control Muncitoresc al Activității Economico- Sociale, Consiliul Culturii și Educației Socialiste și altele, precum și a organelor corespunzătoare pe plan local. Viața a confirmat că aceste măsuri corespund cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre ; pe măsura înaintării pe calea socialismului ele se vor perfecționa în cadrul procesului legic de împletire tot mai strînsă a activității partidului cu cea a statului.în practica conducerii societății s-a încetățenit metoda organizării de congrese și conferințe cu caracter național în cele mai importante sectoare ale activității economico-sociale, a unor: consfătuiri pe ramuri de producție care permit d&zbâteVătf cu oamenii muncii a tuturor problemelor privind dezvoltarea multilaterală a patriei. Cele mai importante legi, hotărîri și documente sînt supuse dezbaterii maselor, a întregului popor.O mare însemnătate în exercitarea conducerii țării de către popor are Frontul Unității Socialiste, organism politic larg, revoluționar și democratic, care reunește, sub conducerea Partidului Comunist Român, toate organizațiile politice, de masă și obștești, consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare, oglindind unitatea de voință și scop a întregii națiuni.Frontul Unității Socialiste a fost învestit cu atribuții largi în organizarea politică a tuturor cetățenilor și în asigurarea participării lor la conducerea vieții sociale, în dezvoltarea controlului obștesc, precum și în coordonarea activității educative, de formare a omului nou, de promovare în viața socială a principiilor echității socialiste.O cucerire de importanță istorică a societății noastre socialiste este soluționarea, în spiritul concepției marxist-leni- niste, pe baza politicii juste promovate consecvent de partidul nostru comunist, a problemei naționale. Partidul și statul nostru au asigurat lichidarea oricărei discriminări de ordin național, realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Rezolvarea problemei naționale în țara noastră se materializează în ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a tuturor zonelor țării, care permite oamenilor muncii să beneficieze de condiții de existență egale, să participe activ la conducerea diferitelor sectoare de activitate, precum și în asigurarea învățămintului în limba maternă și a dreptului de folosire liberă a acesteia, de afirmare plenară în întreaga viață socială. Ca urmare a politicii naționale a partidului, în munca și lupta comună pentru dezvoltarea generală a țării, pentru făurirea noii orînduiri, s-au întărit continuu și s-au consolidat frăția, unitatea și solidaritatea dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, forța unită a întregului nostru popor în făurirea noii orînduiri. (Vii aplauze).Trecînd în revistă toate aceste realizări, putem afirma cu deplin temei că în actuala etapă istorică dispunem de toate condițiile, de cadrul organizatoric corespunzător pentru unirea eforturilor întregului popor, pentru participarea conștientă a maselor la opera de edificare-socialistă, pentru exercitarea plenară a drepturilor și libertăților tuturor oamenilor muncii. Am creat un sistem complex de conducere a țării de către poporul însuși, am realizat o democrație economică și socială de tip nou, superioară oricărei forme de democrație din țările unde există clase antagoniste, asupriți și asupritori. Aceasta permite realizarea în cele mai bune condiții a Programului partidului, făurirea viitorului măreț, comunist, al României.Esențial este acum să se acționeze cu toată perseverența și energia pentru buna funcționare a acestui cadru, pentru folosirea deplină a condițiilor și posibilităților pe care le-am creat. Va trebui să asigurăm ca toate organismele democrației noastre socialiste să capete un conținut tot mai profund, să funcționeze cît ma) armonios — evitînd suprapunerile — să 

devină adevărate tribune eficiente da dezbatere și soluționare de către mase a problemelor conducerii întreprinderilor și instituțiilor, unităților teritorial-admi- nistrative, a întregii societăți.Trebuie acționat pentru ridicarea gra*  dului de răspundere civică a oamenilor muncii care fac parte din aceste organisme, în vederea adoptării unor decizii juste, a rezolvării corespunzătoare a sarcinilor, în scopul propășirii rapide a întregii societăți. Se impune, totodată, manifestarea unei receptivități sporite față de propunerile și inițiativele maselor populare. Să se aibă permanent în vedere că toate organele de conducere sînt expresia puterii politice a clasei muncitoare, a oamenilor muncii și întreaga lor activitate trebuie pusă în slujba poporului. Este necesar să se prezinte cu regularitate în fața maselor populare rapoarte despre activitatea organelor conducătoare, să se asigure controlul permanent al oamenilor muncii asupra activității a- cestora. Numai așa se va putea realiza împletirea strînsă, organică a experienței maselor populare cu aceea a cadrelor și organelor de conducere.In cadrul preocupării pentru sporirea rolului și perfecționării activității statului nostru socialist, o atenție deosebită vom acorda în continuare asigurării capacității de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței, suveranității și integrității țării, salvgardării muncii creatoare, pașnice a poporului nostru. In acest scop vom lua toate măsurile ce se impun pentru buna dotare și instruire a armatei noastre, pentru ridicarea nivelului activității organelor Ministerului de Interne și ale Justiției. Este necesar să se vegheze cu cea mai mare fermitate la apărarea legalității socialiste,, la orientarea întregii activități a organelor de stat în direcția slujirii cu consecvență a intereselor șt aspirațiilor întregii noastre națiuni socialiste.Sarcini importante șl răspunderi deo^ sebite în dezvoltarea vieții noastre so
ciale revin consiliilor populare. Ele au îndatorirea să se ocupe îndeaproape — în raza lor de activitate — atît de problemele fundamentale ale dezvoltării industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri economice, de aspectele esențiale ale ridicării nivelului de trai al maselor, cît și de, multitudinea,, problemelor curente ale bunei gospodăriri a localităților țării, de soluționarea cerințelor cotidiene 
ale maselor de cetățeni.O obligație fundamentală a consiliilor populare este aceea de a asigura a- plicarea riguroasă și consecventă, în toate domeniile, a legilor statului, de a veghea la respectarea strictă a lor. Ele trebuie să combată cu cea mai mare energie orice tendințe de nesocotire a prevederilor legale, orice denaturări și manifestări de subiectivism în interpretarea și aplicarea legilor, să acționeze ferm pentru întărirea continuă a legalității noi a patriei noastre. întreaga activitate economico-socială trebuie să se desfășoare pe baza Constituției — Carta fundamentală a țării — în spiritul legilor statului nostru socialist I Este necesar să se acționeze cu cea mai mare energie pentru întărirea ordinii și disciplinei In toate sectoarele de activitate. Așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, trebuie să se renunțe complet la concepția greșită, care se manifesta pe timpuri, că dictatura proletariatului este neîngrădită de lege. Este neîngrădită de legile societății vechi, burgheze, dar puterea clasei muncitoare, a oamenilor muncii nu se poate întări șl dezvolta decît pe bază de lege, asigurîndu-se respectarea strictă a legilor societății noastre socialiste ! (Vii aplauze). Aceasta constituie o cerință primordială a bunului mers al vieții sociale, a îndeplinirii cu succes a tuturor hotărîrilor șl programelor de dezvoltare multilaterală 
a societății noastre.Forța consiliilor populare, eficiența muncii lor depind de întărirea continuă a legăturilor cu masele populare, de consultarea largă a acestora, de capacitatea lor de a stimula elanul constructiv și inițiativa oamenilor muncii. In felul acesta hotărîrile adoptate vor corespunde atît nevoilor reale ale județului sau localității respective, cerințelor concrete ale maselor populare, cît șl intereselor generale ale societății noastre, ale statului socialist. Este necesar să fie combătute cu cea mai mare energie manifestările de birocratism, rutină și formalism din activitatea consiliilor populare, să se ia atitudine fermă împotriva acelor lucrători din aparatul de stat care dovedesc lipsă de solicitudine și operativitate în satisfacerea cerințelor cetățenilor, care nu înțeleg că rolul lor este să servească interesele oamenilor muncii. In toate compartimentele de activitate, organele puterii și administrației locale de stat trebuie să exercite un control riguros șl exigent asupra felului cum sînt îndeplinite sarcinile, veghind să fie introdus pretutindeni un spirit de înaltă responsabilitate în muncă. Flecare consiliu popular, fiecare deputat au obligația să facă totul pentru a justifica, prin activitatea de zi cu zi, încrederea alegătorilor, încrederea partidului, îndeplinindu-șl cu abnegație datoria față de popor, față de cauza socialismului. Fiecare trebuie să fie conștient că numai îndeplinindu-și în cele mal bune condiții îndatoririle ce-i revin își face datoria față de popor și partid. (Vii 
aplauze).Actualul Congres al consiliilor populare constituie o dovadă a superiorității orînduiri! noastre, reprezintă o formă nouă a democrației socialiste din România, o modalitate superioară de manifes-
(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)tare liberă a opiniei maselor în problemele esențiale ale dezvoltării societății; de guvernare a statului de către popbr, de conducere a țării pe baza și în spiritul voinței clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deo&ebire de naționalitate.Pregătirea congresului a prilejuit, in întreaga țară, o amplă dezbatere democratică a activității consiliilor populare, a rolului și contribuției lor la dezvoltarea economică și socială a țării, la întărirea statului socialist. în cadrul dezbaterilor purtate într-un spirit critic și autocritic în conferințele județene ce au precedat congresul au luat cuvîntul circa 8 000 de deputați. Au fost făcute, cu acest prilej, circa 15 600 de propuneri și sugestii privind perfecționarea în continuare a activității consiliilor populare. O mare parte din acestea sînt pe deplin justificate și ele trebuie să-și găsească neîntîrziat soluționarea. Se impune ca și în Legea consiliilor populare să aducem unele completări, țiriînd seama de faptul că în perioada care a trecut de la adoptarea acesteia în viața socială s-au produs schimbări, au apărut o serie de reglementări noi ce trebuie să se reflecte, în mod corespunzător, și în cuprinsul Legii consiliilor populare.Acționînd în spiritul principiilor centralismului democratic va trebui să îmbunătățim în continuare conducerea și îndrumarea consiliilor populare, pentru ca acestea să joace un rol tot mai activ 
în înfăptuirea politicii partidului și statului, în dezvoltarea economico-socială a județelor și localităților. în această privință, un rol important revine, desigur, congresului — noul forum al organelor
ORGANIZAȚIILE DE PARTID SĂ FIE ÎN FRUNTEA LUPTEI 

PENTRU REALIZAREA PLANULUI, PENTRU PERFECȚIONAREA 
ACTIVITĂȚII ORGANELOR LOCALE ALE PUTERII

Șl ADMINISTRAȚIEI DE STAT, PENTRU RIDICAREA 
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE A OAMENILOR MUNCIIStimați tovarăși,îndeplinirea cu succes a mărețului program de viitor, a prevederilor cincinalului necesită desfășurarea unei activități politice și organizatorice tot mai largi de către organele și organizațiile de partid. Ele trebuie să se afle permanent în fruntea tuturor acțiunilor privind realizarea planului, să pună In centrul activității lor preocuparea pentru unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, în vederea înfăptuirii neabătute, în cele mai bune condiții, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a tuturor sarcinilor înscrise în programele naționale. Exercitîndu-și rolul conducător în întreaga activitate economico-socială, organizațiile de partid trebuie să cultive un spirit de înaltă exigență și răspundere pentru felul în care sînt transpuse în viață prevederile cincinalului, hotărîrile partidului și statului, să introducă un climat de ordine și dis

ciplină, creînd un puternic curent de 

locale ale puterii și administrației de,stat, care se va țin<? o dfiță lâcinci ani. Dar, pentru a asigura dezbaterea anuală a planului .unic de dezvoltare economico- socială, și în special a problemelor legate de realizarea lui în profil teritorial, apare necesară constituirea unui organism cu activitate permanentă, alcătuit din deputății comitetelor executive ale consiliilor populare județene, care să aibă rolul de adevărat parlament al organelor locale ale puterii și administrației de stat și să se convoace anual, înainte de sesiunile Marii Adunări Naționale consacrate adoptării planurilor și bugetelor de stat. Acest organism va putea aduce, fără îndoială, o contribuție importantă la fundamentarea științifică, realistă și democratică a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a tuturor localităților, a întregii țări. (Aplauze puternice).Sînt încredințat că dezbaterile ce se vor purta în cadrul congresului vor da un nou impuls activității consiliilor populare, vor duce la ridicarea nivelului general al muncii organelor locale ale puterii și administrației de stat, astfel încît acestea să poată contribui tot mai eficient și activ la înflorirea multilaterală a patriei, la ridicarea nivelului general de bunăstare și civilizație al întregii noastre națiuni.Partidul nostru consideră că dezvoltarea în continuare a democrației socialiste constituie o necesitate obiectivă a însăși înaintării societății pe calea socialismului și comunismului, un factor fundamental al întăririi orînduirii noastre noi. Pornim de la principiul că fără asigurarea participării poporului la conducerea întregii vieți sociale nu poate fi concepută victoria societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Democrația noastră — așa cum am menționat — se deosebește fundamen- 

opinie împotriva oricăror manifestări negative care împiedică bunul mers al activității, aduc daune economiei naționale, intereselor poporului.Organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție deosebită asigurării celor mai bune condiții de funcționare a organelor colective de conducere democratică muncitorească, veghind ca acestea să-și exercite plenar și eficient atribuțiile ce le revin în dirijarea și organizarea producției, a vieții sociale.Organizațiile județene, orășenești și comunale trebuie să asigure îmbunătățirea conducerii de către partid a consiliilor populare, ridicarea rolului și răspunderii acestora în întreaga activitate de înfăptuire a planului și programelor de dezvoltare.Pentru transpunerea în viață a tuturor programelor de dezvoltare economico- socială a țării, hotărîtoare este munca organizatorică, de îndrumare, precum și exercitarea unui control exigent în toate sectoarele de activitate. Știm bine ce 

tal c}e democrația burgheză, ce se limitează la proclamarea formală a unor drepturi',' iipsind în practică pe cetățeni de cadrul social;'goncret necesar exercitării fir.' iXiața' arată că nu se p'dâte vorbi de democrație reală în condițiile societății bazate pe proprietatea capitalistă a mijloacelor de producție, pe exploatarea omului de către om, pe inegalitate economică și socială. Democrația socialistă se întemeiază pe lichidarea exploatării și asupririi, pe înlăturarea inegalităților economice și sociale, pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Ea are la bază raporturi de colaborare, ajutor reciproc și stimă între toți membrii societății, libertatea omului de a acționa în mod conștient atît pentru afirmarea propriei personalități, pentru făurirea propriului viitor, cît și pentru realizarea bunăstării generale. Ea este o expresie a umanismului revoluționar, care concepe realizarea fericirii personale în cadrul făuririi fericirii întregului popor. Astăzi, cînd națiunile lumii sînt tot mai angajate în lupta pentru clădirea unei vieți cu adevărat libere, potrivit propriei voințe și propriilor aspirații, este mai evident ca oricînd că numai în condițiile în care poporul preia în propriile mîini puterea devine stăpîn pe soarta sa, se poate asigura o democrație reală, poate fi instaurat adevăratul umanism.Partidul nostru va face totul pentru accentuarea continuă a procesului de perfecționare a democrației socialiste în toate domeniile vieții sociale, pentru asigurarea participării tot mai largi și efective a maselor la conducerea societății, la făurirea conștientă a propriului destin, asigurînd astfel poporului nostru afirmarea tot mai demnă, atît pe plan național, cît și internațional. (Aplauze puternice).

avem de făcut, atît pe plan național, cît și județean, orășenesc, comunal, în fiecare întreprindere și instituție.'Hotărîtor este acum felul cum vom acționa pentru a transpune în viață toate aceste planuri și programe. Se impune deci să asigurăm o mai justă repartizare a cadrelor — în raport cu pregătirea lor — în toate sectoarele, acordîndu-se atenția prioritară celor care au rolul hotărîtor în dezvoltarea generală a societății. Totodată, este necesară desfășurarea unei munci intense pentru ridicarea simțului de răspundere, a nivelului de conștiință și a spiritului de inițiativă al cadrelor, al tuturor comuniștilor.Ținînd seama că opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate trebuie să fie rezultatul activității conștiente a oamenilor, o sarcină permanentă, de cea mai mare importanță a organelor și organizațiilor de partid va fi și în viitor intensificarea muncii de educare politică, revoluționară a celor ce muncesc, de formare a omului nou, 

înaintat al societății noastre socialiste. Organizațiile de partid trebuie să acționeze consecvent pentru însușirea de către oamenii muncii a paț'țtiȘiți jsițtiduluî, a concepției revoluționare materialistdialectice și istorice despre natură și societate, pentru cunoașterea și înțelegerea legităților dezvoltării sociale, a cerințelor obiective ale construcției societății socialiste și comuniste.Organizațiile de partid trebuie să se preocupe de folosirea deplină a tuturor mijloacelor^, create de societatea noastră pentru ridicarea nivelului de pregătire științifică și de cultură generală a maselor. Un obiectiv important al activității educative trebuie să-l constituie combaterea fermă a concepțiilor mistice, idealiste, a tuturor mentalităților retrograde, acționînd energic pentru dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă, față de interesele generale ale societății, pentru promovarea înaltelor principii ale eticii și echității socialiste.
DEZVOLTAREA COMERȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI, 

INTENSIFICAREA PARTICIPĂRII ȚĂRII NOASTRE 
LA SCHIMBUL MONDIAL DE VALORI, LA DEZVOLTAREA 

COLABORĂRII INTERNAȚIONALE
Stimați tovarăși,Paralel cu dezvoltarea sa economico- socială în ritm intens, țara noastră a extins și extinde schimburile economice șl cooperarea în producție cu alte state. Experiența istorică demonstrează că participarea activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale pe plan internațional constituie o necesitate obiectivă pentru progresul fiecărei țări — deci și al României — pentru cauza generală a civilizației umane.Dinamica șl amploarea relațiilor economice externe ale țării noastre în .cincinalul 1971—1975 sînt redate clar de faptul că volumul comerțului exterior s-a dublat față de perioada 1966—1970, fiind aproximativ egal cu cel realizat în cele patru cincinale precedente.Comparativ cu anul 1970, exportul s-a majorat de 2,4 ori și a cunoscut importante schimbări structurale, accentuîn- du-se ponderea produselor prelucrate, îndeosebi a mașinilor, utilajelor și produselor chimice. Pentru a asigura necesitățile economiei, îndeosebi de materii prime — țiței, cărbuni cocsificabili și cocs, minereu de fler, cupru și alte metale neferoase, bumbac, cauciuc natural — precum și de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea producției materiale, importurile au crescut în cincinalul trecut de 2,3 ori.O caracteristică de bază a cincinalului trecut o constituie diversificarea formelor de comerț exterior și, îndeosebi, extinderea considerabilă a cooperării în producție cu alte state, crearea în comun 

a unor obiective economice, dezvoltarea acțiunilor de specializare, realizarea unor schimburi pe termen lung. Activitatea de cooperare deține în prezent circa 25 la 

în înfăptuirea programului ideologic al partidului, în întreaga activitate da ./formare =și educa re, a .omului nou, de ri- . digare a? dopștiidtei1. socialiste a maselor, mari răspunderi revin instituțiilor de cultură, uniunilor de creatori, literaturii și artei, chemate.să contribuie la afirmarea, în forme specifice, a concepției înaintate despre lume și societate a partidului nostru în viața întregului popor. Presa, radioul și televiziunea, celelalte mijloace de informare și înrîurire a maselor trebuie, de asemenea, să-și îmbunătățească activitatea, acordînd mai multă atenție dezbaterii problemelor fundamentale ale dezvoltării societății noastre, oglindind mai corespunzător activitatea consiliilor populare, jucînd un rol mal activ în perfecționarea continuă a muncii lor, în mobilizarea elanului creator, a experienței și inițiativei oamenilor muncii în lupta pentru progresul țării, pentru înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru. (Aplau
de puternice).

sută din volumul total al comerțului exterior al țării noastre.Deși în cursul ultimului cincinal în comerțul exterior a trebuit să facem față unor dificultăți generate de criza economică internațională, de majorarea substanțială a prețurilor la o serie de materii prime, s-au creat — pe baza dezvoltării susținute a exporturilor — resursele valutare necesare asigurării mijloacelor de plată. Putem spune că pe ansamblul perioadei cincinalului trecut exporturile și importurile au fost practic egale, asi- gurîndu-se o balanță comercială echilibrată.în cadrul politicii de largă colaborare economică internațională, România a dezvoltat în mod susținut relațiile economice cu statele socialiste — care dețin o pondere de circa 44 la- sută în volumul comerțului nostru exterior. Am extins relațiile cu țările membre ale C.A.E.R. parti- cipînd la înfăptuirea „Programului complex", în scopul accelerării dezvoltării economico-sociale a fiecărei țări, al apropierii șl egalizării treptate a nivelurilor lor de dezvoltare economică și socială. Am dezvoltat, de asemenea, relațiile cu celelalte țări socialiste, contribuind la creșterea prestigiului și forței, socialismului în lume. Vom promova și în viitor cu consecvență această politică ce corespunde intereselor poporului român, cauzei generale a socialismului și păcii.Am acționat, de asemenea, și vom acționa și în viitor în mod ferm pentru intensificarea schimburilor economice și cooperării cu țările în curs de dezvoltare, cu statele ce au pășit pe calea propășirii economico-sociale independente. în prezent țara noastră întreține relații economice strînse cu peste 90 de state din Africa, Asia, America Latină. Volumul schimburilor cu aceste țări a fost în anul 1975 
de peste 5 ori mai mare decît în 1970.

Avem în toate județele șl localitățile organizații de partid puternice, cu o.bogată .experiență, cadre de partid încerca- țef țgimeițțil? îgțejgățite. Mările realizări cu care am încheiat cincinalul 1971—1975 demonstrează grăitor forța șl tăria organizațiilor noastre de partid, capacitatea lor de a uni și conduce oamenii muncii pentru obținerea unor succese tot mai strălucite în toate domeniile de activitate.îmi exprim convingerea că în noua etapă de dezvoltare a țării comuniștii, organele și organizațiile noastre de partid vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea ce le revine, asigurînd creșterea continuă a rolului partidului nostru în istorica operă de construcție socialistă și comunistă, călăuzind elanul revoluționar, creator al maselor spre realizări tot mai mari în înfăptuirea cincinalului, în înfăptuirea în viață a 
mărețului Program elaborat de Congresul 
al XI-lea. (Aplauzo puternice, prelun
gite).

Concomitent, România dezvoltă comerțul exterior și colaborarea economică cu statele capitaliste dezvoltate, ponderea acestora în volumul comerțului exterior fiind în prezent de circa o treime.Cincinalul 1976—1980 va marca o participare și mai amplă, cu o eficiență sporită, a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori pe plan mondial, volumul comerțului exterior urmînd să sporească într-un ritm mediu anual de 12,4 la sută.O dinamică accentuată va cunoaște exportul, prevăzut să se dezvolte într-un ritm de aproape 15 la sută. Va trebui să acordăm cea mai mare atenție, corespunzător prevederilor cincinalului, diversificării mărfurilor destinate pieței externe, modernizării și reînnoirii continue a produselor pentru export, sporirii vînză- rii de produse cu grad înalt de prelucrare. Sînt necesare îndeplinirea riguroasă a planului de export, realizarea fondului de marfă prevăzut, respectarea Btrictă a condițiilor de calitate, a termenelor de livrare stabilite prin contracte. în felul acesta vom asigura valorificarea superioară pe piața externă a resurselor materiale și de muncă, creșterea eficienței întregului nostru comerț exterior.Importurile se vor majora în principal ca urmare a sporirii achizițiilor de materii prime și combustibili, ținînd seama de faptul că resursele naturale ale țării nu acoperă integral necesitățile dezvoltării economice. în cadrul lărgirii schimburilor cu alte state, vom continua să importăm, de asemenea, mașini și utilaje cerute de amploarea programului nostru de investiții, de colaborare și cooperare cu țările socialiste, cu alt« state în producerea mașinilor și uti-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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(TJrmare din pag. a V-a) lajelor. Vom intensifica acțiunile de cooperare și specializare în producție cu alte state. în legătură cu importurile, se cer luate măsuri ferme pentru dimensionarea acestora la strictul. necesar, eliminîndu-se orice achiziții nejustificate din străinătate, urmărin-
POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI DE PACE Șl COLABORARE, 
DE PARTICIPARE ACTIVĂ LA SOLUȚIONAREA CONSTRUCTIVĂ 

A MARILOR PROBLEME ALE LUMII CONTEMPORANEStimați tovarăși,în întreaga sa politică, partidul nostru pornește de la principiul marxist-leni- nist potrivit căruia între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă unitate dialectică. La sesiunea din decembrie anul trecut a Marii Adunări Naționale am prezentat pe larg analiza situației internaționale, principalele acțiuni și-inițiative desfășurate de țara noastră pe arena mondială, obiectivele de viitor ale politicii noastre externe. Consider însă potrivit ca aceste probleme să fie dezbătute și de către deputății consiliilor populare, care reprezintă masele largi de alegători, aspirațiile și voința întregului nostru popor.Viața, întreaga desfășurare a evenimentelor confirmă pe deplin justețea aprecierilor și concluziilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția internațională. în lume au continuat să aibă loc, în această perioadă, ample transformări revoluționare, naționale și sociale, schimbări profunde în raportul mondial de forțe. Un rol important în marile deplasări ale lumii contemporane l-au avut și-1 au țările socialiste, realizările dobîn- dite de acestea în dezvoltarea lor econo- mico-socială, politica lor externă de colaborare și pace, influența pe care socialismul o exercită asupra întregii e- voluții istorice a societății omenești. O înrîurire deosebit de pozitivă asupra cursului vieții internaționale exercită, de asemenea, tinerele state independente, țările în curs de dezvoltare, care au pășit pe calea afirmării economice și politice de sine stătătoare, popoarele care au scuturat jugul dominației străine și care își manifestă tot mai puternic hotă- rîrea de a folosi în interes propriu bogățiile lor naționale, de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară. Uri factor esențial al schimbărilor survenite în lume îl constituie intensificarea luptei maselor populare din țările capitaliste pentru drepturi și libertăți democratice, pentru înnoirea societății, pentru o politică ; de pace și;colaborare internațională, creșterea solidarității forțelor progresiste, .arțtiimperialiste de pretutindeni. Se manifestă^ mat pregnant că oricînd hotărîrea popoarelor de a pune capăt vechii politici imperialiste de dominație, inechitate, forță și dictat, de a promova relații noi între state, bazate pe încredere și respect, pe egalitate și a- vantaj reciproc. (Aplauze puternice).Schimbări importante au continuat să aibă loc și în sfera lumii capitaliste, îndeosebi în cadrul relațiilor dintre țările capitaliste dezvoltate. Continuă să se manifeste tendința regrupării statelor în funcție de o serie de interese economice și politice comune, orientarea unor țări spre promovarea unei politici proprii, atît pe plan intern, cît și pe plan internațional. Toate acestea duc la adîn- cirea contradicțiilor economice și politice în cadrul sistemului capitalist.Se confirmă pe deplin aprecierea partidului nostru că ne aflăm intr-o nouă fază a crizei generale a sistemului capitalist mondial. O expresie concludentă o constituie și criza economică ce a cuprins, în ultimii ani, lumea capitalistă în ansamblu, accentuînd în mod profund instabilitatea acesteia. După datele publicate de diferite organizații economice internaționale rezultă că dacă în perioada 1971—1973 producția industrială 
a țărilor capitaliste dezvoltate a crescut într-un ritm mediu de aproape 6 la sută, în anul 1974 ea a stagnat, iar în 1975 a înregistrat o scădere de circa 8 la sută ; ca urmare, se apreciază că pe întreaga perioadă 1971—1975 ritmul mediu al creșterii economice în lumea capitalistă este mai mic de 2 la sută.După cum se știe, criza economică a luat proporții mondiale, afectînd întregul ansamblu al schimburilor dintre sta
te, sistemul monetar internațional, gene- 

du-se folosirea maximă a resurselor și posibilităților producției interne.Organele și organizațiile de partid, ministerele, centralele și întreprinderile, consiliile populare, toți oamenii muncii trebuie să așeze în centrul eforturilor lor îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de extindere și ridicare a eficienței 

rînd escaladarea prețurilor, provocînd grave perturbații în comerțul internațional. Un fenomen mondial de asemenea dimensiuni nu putea să nu se repercuteze — într-o formă sau alta — asupra tuturor țărilor, ținînd seama de faptul că epoca noastră se caracterizează printr-o interdependență crescîndă a e- conomiilor naționale, prin extinderea cooperării și adîncirea diviziunii internaționale a muncii. Fără îndoială că urmările crizei și escaladării prețurilor au fost resimțite, într-o măsură mai mare sau mai mică, și în țările socialiste, a- cestea neputînd însă afecta în mod grav procesul dezvoltării lor ascendente, economice și sociale. Este semnificativ faptul că în perioada 1971—1975, pe ansamblul statelor socialiste s-a înregistrat un ritm mediu anual de creștere a producției industriale de 8—9 la sută — ceea ce a dus la sporirea ponderii țărilor socialiste în economia mondială, la creșterea influenței și prestigiului lor în lume. Aceasta demonstrează, încă o dată, superioritatea economiei socialiste planificate, capacitatea ei de a evita sau diminua influențele negative ale vieții e- conomice internaționale, de a asigura stabilitatea dezvoltării multilaterale a societății.în ce privește țările în curs de dezvoltare, trebuie arătat că unele din ele au obținut succese pe plan economic, ac- ționînd pentrii mobilizarea resurselor naționale, explorarea amplă și punerea în valoare a bogățiilor de care dispun. Se constată însă că ritmurile creșterii economice a acestor țări prezintă o mare diferențiere, determinînd dezvoltarea lor inegală. în special țările producătoare de petrol au obținut în această perioadă progrese economice simțitoare. După datele statistice mondiale, producția industrială a țărilor în curs de dezvoltare a sporit pe ansamblu. în perioada 1971— 1975, într-un ritm mediu de circa 5 la sută. Analiza obiectivă a situației economice arată însă*  că și în decursul a- cestor ani au continuat să se mențină — și în unele privințe chiar să se înrăutățească — decala jele față de țările ^.avansate din punct de vedere economic. E- xistența a două treimi, din omenire în stare de subdezvoltare sau în curs de dezvoltare este una din cele mai grave anomalii ale lumii contemporane care îngustează sfera producției materiale și a desfacerii produselor, are repercusiuni negative asupra dezvoltării și stabilității întregii economii mondiale.Evoluția Internațională evidențiază tot mai clar anacronismul relațiilor de producție capitaliste, faptul că ele nu pot asigura dezvoltarea constantă și armonioasă a economiei, soluționarea corespunzătoare a problemelor progresului societății în interesul maselor largi populare. Se manifestă, ca o cerință obiectivă tot mai imperioasă, lichidarea vechilor relații sociale bazate pe inegalitate și asuprire, pe exploatarea majorității de către o minoritate a societății, înlocuirea acestora cu relații noi, bazate pe egalitate și echitate, care să permită satisfacerea intereselor și aspirațiilor maselor largi populare, participarea întregului popor la conducerea vieții economico-sociale, la guvernarea statului.Apare, de asemenea, tot mai pregnantă, necesitatea instaurării unei ordini e- conomice internaționale noi, care să asigure dezvoltarea largă a colaborării între state pe baza egalității și avantajului reciproc, a respectării dreptului fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe bogățiile naționale, de a-și alege liber drumul dezvoltării economico-sociale, fără nici un amestec din afară, de a-și concentra toate resursele pentru accelerarea înaintării pe calea progresului și civilizației.• Ca rezultat al proceselor și tendințelor care au loc în lume, al luptei tot mai ho- tărîte a popoarelor de pretutindeni, în 

schimburilor noastre economice internaționale, asigurîndu-se pe această bază realizarea unei balanțe comerciale excedentare, precum și sporirea resurselor valutare ale țării, creșterea contribuției comerțului exterior la dezvoltarea generală a economiei naționale, la colaborarea între națiuni, la cauza păcii și progresului în lume. (Vii aplauze).

viața internațională a continuat să se a- firme cursul nou spre destindere și colaborare. Evenimentele arată că acest curs, destul de fragil, poate fi pus în pericol de forțele reacționare. Iată de ce considerăm că în prezent este mai necesar ca oricînd să fie intensificată lupta unită a popoarelor pentru o dezvoltare nouă a lumii, pentru consolidarea și continuarea cursului destinderii și colaborării, pentru rezolvarea constructivă a problemelor pe care le-a creat și le-a lăsat nesoluționate vechea politică imperialistă, colonialistă și neocolonialistă.în lumina acestor considerente, țara noastră promovează o politică activă de colaborare internațională, de destindere și înțelegere între toate națiunile. Așa cum am arătat și la sesiunea Marii Adunări Naționale, țara noastră întreține relații diplomatice și consulare cu 126 de state și relații economice cu peste 130 de țări. în întreaga noastră activitate internațională acordăm o atenție de prim ordin dezvoltării prieteniei și colaborării cu țările socialiste, milităm în mod ferm și consecvent pentru întărirea unității și coeziunii lor, considerînd că aceasta reprezintă un factor esențial pentru afirmarea socialismului pe plan mondial, pentru cauza progresului social și păcii în lume. (Aplauze puternice). Extindem, de asemenea, raporturile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, acestea înscriindu-se în politica generală a României de solidaritate cu statele care se pronunță pentru o dezvoltare de sine stătătoare, cu toate forțele antiimperia- liste mondiale. Totodată, acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice, amplificăm colaborarea cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. După cum cunoașteți, la baza relațiilor internaționale ale României situăm principiile deplinei egalități în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurge- rii la forță și la amenințarea cu forța. Milităm ferm ca aceste principii să fie generalizate în întreaga viață .internațională,' deoarece riiimai pe ’ baza ' lor sa poate asigura o,; politică nouă, de egalitate, o pace sigură și dreaptă în lume. 
(Aplauze puternice).în cadrul politicii noastre externe a- cordăm un loc important și milităm în mod susținut pentru întărirea colaborării și securității în Europa, pentru aplicarea în viață a principiilor înscrise în documentele Conferinței general-eu- ropene de la Helsinki. Considerăm necesar să se treacă la măsuri concrete în vederea instaurării pe continent a unui climat de colaborare și securitate, care să dea garanție fiecărui popor că se poate dezvolta liber, la adăpost de orice a- gresiune sau amestec din afară. România este hotărîtă să facă totul în continuare pentru a contribui la realizarea securității, păcii și colaborării în Europa.în acest spirit acționăm pentru instaurarea unor relații de bună vecinătate șl strînsă conlucrare între țările din Balcani, sprijinind ferm orice acțiuni și inițiative constructive cu acest caracter. Apreciem că reuniunea balcanică pentru cooperare economică de Ia Atena constituie un moment important în evoluția relațiilor dintre țările ce trăiesc în această regiune și ne exprimăm speranța că ea se va solda cu rezultate cît mai bune, ducînd la stimularea și intensificarea colaborării între țările din Balcani, atît în domeniile economic, tehnico-știin- țific și cultural, cît și în alte domenii. Transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare, corespunde nu numai intereselor popoarelor din această regiune geografică, ci și cauzei păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru soluționarea, pe cale politică, a situației din Cipru,' pe baza respectării indepen

denței și integrității acestui stat, a asigurării unei conviețuiri pașnice a celor două comunități cipriote.Ținînd seama de interdependența strînsă între situația de pe continentul european și cea din Orientul Mijlociu, de pericolul internațional pe care îl reprezintă încordarea în această regiune, ne preocupăm în mod deosebit și milităm activ pentru soluționarea pe cale politică a conflictului, pentru instaurarea cît mai grabnică a unei păci trainice și juste în această zonă.Lucrările recente ale Consiliului de Securitate în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu și problema palesti- neană au evidențiat preocuparea puternică a popoarelor, a opiniei publice mondiale de a se ajunge la realizarea cît mai grabnică a păcii în această zonă. Trebuie să menționăm încă o dată că poziția rigidă a Israelului, neparticiparea sa la lucrările Consiliului de Securitate nu sînt de natură să favorizeze soluționarea rapidă a conflictului. Sperăm că Israelul va înțelege că trebuie să renunțe la o asemenea atitudine,' că ignorarea Organizației Națiunilor Unite nu servește în nici un fel intereselor păcii în Orientul Mijlociu. Regretăm, de asemenea, faptul, că adoptarea rezoluției cu privire Ia Orientul Mijlociu și la recunoașterea dreptului de autodeterminare a poporului palestinean a fost împiedicată prin veto-ul Statelor Unite ale A- mericii. Folosirea și în acest caz a dreptului de veto demonstrează, încă o dată, cît de necesar este să se înțeleagă faptul că nu trebuie abuzat de acest drept, că el trebuie utilizat doar în cazuri extreme, și numai pentru a sluji cu adevărat interesele păcii și înțelegerii între popoare. Este, de asemenea, timpul să se înțeleagă faptul că fără recunoașterea dreptului poporului palestinean la autodeterminare, fără recunoașterea Organizației pentru Eliberarea Palestinei — ca reprezentant legitim al poporului palestinean — nu se poate ajunge la realizarea unei păci trainice și juste în această regiune.După părerea României, în soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să se acționeze în continuare, cît mai intens, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe o- cupate în urma războiului din 1967, pentru rezolvarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat propriu, independent — pentru respectarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.Considerînd că una din problemele fundamentale ale epocii noastre — de care depind nemijlocit destinderea, pacea și colaborarea internațională — este lichidarea subdezvoltării, România militează cu toată fermitatea pentru abolirea definitivă a vechilor relații care au generat marile decalaje dintre state, a politicii imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, pentru instaurarea 'noii ordini economice și politice internaționale, bazate pe egalitate și echitate îrr raporturile dintre toate statele.Pornind de la situația deosebit de îngrijorătoare creată ca urmare a cursei înarmărilor, România acționează cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, considerînd că toate popoarele au datoria să se ridice în mod ferm, pînă nu este prea tîrziu, pentru a determina realizarea unor progrese reale, a unor măsuri concrete, pe această cale.Apreciind că la dezbaterea și soluționarea problemelor care confruntă lumea contemporană trebuie să ia parte nemijlocit, pe bază de deplină egalitate, toate țările lumii, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, și. pornind de la faptul că Organizația Națiunilor Unite oferă cadrul organizatoric cel mai adecvat pentru dezbaterea democratică a a- cestor probleme și participarea activă a popoarelor la rezolvarea lor, la întreaga viață internațională, România militează ferm pentru îmbunătățirea activității și ridicarea rolului O.N.U., pentru creșterea aportului său la promovarea cursului destinderii, la instaurarea unui climat de colaborare pe planeta noastră. 
(Aplauze. puternice).Stimați tovarăși,în multe țări ale lumii, în soluționarea problemelor grave care confruntă o- menirea se afirmă cu tot mai multă putere partidele comuniste și muncitorești care se pronunță pentru o dezvoltare democratică a societății, pentru o organizare a vieții economice și. sociale în interesul maselor largi popu

lare, pentru o politică de independență și suveranitate națională, de pace și colaborare internațională. /In aceste condiții este cu ătît mai de neînțeles poziția unor cercuri și oameni politici care, pronun- țîndu-se pentru o dezvoltare nouă a societății și a raporturilor internaționale, se declară împotriva participării partidelor comuniste în guverne sau alte organisme de stat, împotriva asumării de către a- cestea a unor responsabilități în conducerea țării. Este timpul să se înțeleagă că soluționarea constructivă a marilor probleme ce preocupă popoarele, asigurarea păcii în lumea contemporană nu se pot realiza fără participarea activă a comuniștilor — reprezentanți ai clasei muncitoare, ai maselor populare, care, de-a lungul întregii lor existențe, s-au identificat cu interesele poporului, cu cauza democrației, a progresului social, a păcii și colaborării între națiuni. (Vii aplauze). E- venimentele, viața demonstrează că numai colaborarea activă între comuniști, socialiști, social-democrați și alte forțe democratice, inclusiv religioase, poate a- sigura soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării economico-sociale în epoca noastră, ale instaurării păcii în lume. Din păcate, se pare că unii uită prea repede lecțiile și învățămintele istoriei, faptul că lipsa colaborării între comuniști și socialiști a fost unul din factorii care au dus la instaurarea fascismului în Germania și în alte țări, urmată de declanșarea celui de-al doilea război mondial, pe care omenirea l-a plătit atît de scump.Apreciind rolul tot mai important pe care partidele comuniste și muncitorești îl au în transformarea înnoitoare a societății, precum-.și în viața internațională, în lupta pentru o politică nouă de pace și cooperare, partidul nostru este ferm hotărît să întărească colaborarea și solidaritatea cu toate aceste partide. Totodată, vom intensifica relațiile cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele naționale de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide și organizații revoluționare, progresiste și democratice, în vederea întăririi unității în lupta pentru progres social și pace, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. (Aplauze puternice).De la tribuna acestui congres doresc să reafirm hotărîrea partidului nostru, a * României socialiste de a acționa neabătut și în continuare pentru soluționarea problemelor majore ale vieții politice internaționale, de a-și aduce contribuția la lupta pentru instaurarea unor relații noi în lume, care să asigure tuturor națiunilor posibilități de progres și conlucrare pașnică, înaintarea întregii omeniri pe calea civilizației, destinderii și păcii. 
(Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,Primul Congres al consiliilor populare dezbate un ansamblu de planuri și programe de interâs național, care conturează' înfățișarea României' socialiste în următoarele decenii, pînă în anul 2000. Putem spune că pentru prima oară în istorie dispunem de o asemenea orientare clară, de largă perspectivă, pentru organizarea și dezvoltarea societății pe baza cuceririlor științei, ale cunoașterii umane, ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație. Aceste orientări asigură desfășurarea activității conștiente de organizare a vieții economico-sociale, de dezvoltare armonioasă a tuturor sectoarelor și domeniilor, la scara întregii națiuni.Desigur, programele pe care le avem sînt rezultatul nivelului actual la care se află societatea noastră, rodul gradului de cunoaștere la care am ajuns pînă în prezent. în procesul realizării lor va trebui să aducem permanent îmbunătățirile impuse de cerințele noi ale vieții, ale practicii, de experiența și cunoștințele pe care le vom acumula în diferite domenii de activitate. Călăuzindu-ne de spiritul concepției noastre revoluționare materia- list-dialectice, de principiile învățăturii marxist-leniniste, va trebui să acționăm cu fermitate împotriva a tot ce este vechi și perimat, promovînd cu curaj noul în toate compartimentele vieții eco- nomico-sociale.înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a programelor și orientărilor de viitor, înfățișarea pe care o vor căpăta în perspectivă comunele și orașele, județele, întreaga țară depind de elanul patriotic, 

(Aplauze puternice, prelungite; urale șl ovații; se scandează t 
„Ceaușescu—P.C.R.“. Toți cei prezenți în marea sală a congresului aclamă cu 
entuziasm și însuflețire pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

de energia șl spiritul de Inițiativă cu care fiecare organizație de partid, fiecare consiliu popular, toți cetățenii patriei vor acționa pentru realizarea hotărîrilor a- doptate, pentru înfăptuirea politicii generale a partidului și statului. Putem spune că fiecare locuitor va avea condițiile și va trăi așa cum va acționa pentru a ridica comuna, orașul și județul său la nivelul cerințelor, De aceea trebuie acționat, într-o unitate deplină, pentru a face din fiecare oraș, din fiecare comună, din fiecare județ o unitate puternică din toate punctele de vedere, care să asigure condiții de viață demne de epoca societății noastre, demna 
de comunism ! (Aplauze puternice).Drumul la care pornim nu va fi deloc ușor; dimpotrivă, va fi un drum lung și greu ! Va trebui, de aceea, să desfășurăm o muncă intensă, să facem eforturi susținute pentru înfăptuirea cu succes a Programului elaborat de Congresul al XI-lea. Nu trebuie să uităm nici un moment că tot ceea ce am realizat pînă acum este rezultatul muncii eroice a clasei muncitoare, a întregului popor, că în lupta pentru cucerirea puterii a trebuit să dăm multe jertfe, iar în anii construcției socialismului să facem multe sacrificii pentru a obține succesele cu care ne mîndrim astăzi. Desfășurarea evenimentelor internaționale demonstrează că, și în prezent, multe popoare sînt obligate să ducă lupte grele, să facă mari sacrificii pentru a-și do- bîndi independența, pentru a-și asigura dezvoltarea economico-socială de sine stătătoare. Trebuie să fim pe deplin conștienți că nimic nu se cucerește fără luptă, fără muncă. Făurirea programului de viitor cere unirea forțelor și e- nergiei întregului popor în jurul partidului — forța politică conducătoare a societății. (Aplauze puternice). Va trebui să știm să învingem orice fel de greutăți, să facem față oricăror încercări, pentru a asigura mersul ferm înainte al României pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului.Primul Congres al consiliilor populara va rămîne în istorie prin aceea că trasează un vast program de măsuri menite să asigure patriei noastre un viitor luminos de progres și prosperitate. Să fim demni de această înaltă răspundere față de urmașii noștri, față de generațiile viitoare, față de cauza socialismului și comunismului în România 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite).Sîntem la începutul muncii pentru realizarea noului cincinal. Anul 1976, în care am intrat de curînd, reprezintă o verigă importantă a cincinalului. Prin eforturile întregului popor, trebuie asigurată înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor de plan, creînd astfel condiții pentru realizarea cu succes a prevederilor întregului cincinal, a obiectivelor noii etape de dezvoltare a societății noastre socialiste.De la această tribună a congresului vă adresez dumneavoastră, deputaților consiliilor populare; tuturor oamenilor mun-‘. cii, întregului nostru popor, chemarea de” 
a nu precupeți nimic pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor planului de stat, a Programului partidului, pentru a face ca toate județele, toate localitățile țării să înflorească tot mai puternic, să se bucure din plin de binefacerile civilizației socialiste pe care o edificăm în România 1 
(Aplauze puternice, îndelungate).Avem ferma convingere că toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și vîrstnici, bărbați și femei — vor acționa în strînsă unitate, sub conducerea partidului comunist, pentru a da viață istoricelor hotărîrl ale Congresului al XI-lea, pentru a face din România o țară tot mai îmbelșugată și prosperă, detașament de nădejde al luptei mondiale pentru socialism, pentru progres și pace. (Vii și puternice aplauze).Urez deplin succes lucrărilor congresului. Vă urez dumneavoastră, deputaților, cetățenilor pe care îi reprezentați, tuturor oamenilor muncii, noi și mari realizări în activitatea consacrată progresului și măreției patriei, accelerării mersului ferm înainte al României pe calea socialismului, a înaintării spre comunism, făuririi unei vieți de bunăstare și fericire pentru întregul nostru popor 1 
(Aplauze puternice, prelungite).Vă urez, tuturor, multă sănătate șl fericire 1
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Eangresti consiliiSor mita Mm
si al preseMor consiliior ponta

orășenești si comunale
Dezbaterile din prima zi

Lucrări rodnice, substanțiale, pătrunse de spi
ritul viu, novator și constructiv al expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - document de excepțională impor
tanță teoretică și practică, urmărit cu atenție, îndelung 
aplaudat și ovaționat de cei aproape 8000 de delegați 
și invitați.

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.

Miercuri dimineață au început, în Capitală, lucrările primului Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.în marea sală a lucrărilor congresului domnește o atmosferă sărbătorească. Pavilionul central al complexului expozițional din Capitală, care găzduiește acest forum, este Împodobit festiv. Mari drapele roșii și tricolore încadrează portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe rotonda vastei săli se află stemele partidului gi statului. - O imensă' hartă oferă o imagine sugestivă a înfloririi pe care 
a cunoscut-o fiecare din județele țării, a dezvoltării lor impetuoase în acest cincinal.ba lucrările congresului participă Pesta 6 700 de deputați în consiliile populare județene și președinți al consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.Sînt prezenți, de asemenea, ca invitați membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați ai M.A.N., reprezentanți ai instituțiilor centrale și, organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat.Sînt de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București șl corespondenți ai presei străine.La ședința inaugurală iau parte membrii delegației Partidului Mișcării Socialiste Panelene (PASOK), condusă de Andreas Papandreu, președintele partidului, care ne vizitează țara la invitația C.C, al P.C.R.Ora 9. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, eeilalți tovarăși din conducerea de partid șl de stat sînt întimpinațl, la sosirea în sală, cu vii și puternica aplauze ; cei prezenți scandează cu Însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.".Lucrările congresului sînt deschisa de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, oare a spus : „Stimați tovarăși și tovarășe, din împuternicirea Comitetului Central al partidului și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, declar deschise lucrările primului Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale. (Aplauze).Permiteți-mi ca, in numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, precum și al meu personal, să adresez tuturor partici- panților la primul congres, precum și tuturor deputățllor- ■-consiliilor populare mi'Sâlttttcălduroș-’ șit.- cele mai bune urări. (Aplauze).împrejurările interne și internaționale în care se desfășoară congresul nostru dau o semnificație deosebită lucrărilor sale și vor face ca hotărî- rile ce vor fi adoptate să marcheze un moment important în dezvoltarea României socialiste, în realizarea Programului elaborat de Congresul al XI-lea în scopul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării patriei noastre pe calea comunismului". (Aplauze).Se dă apoi cuvîntul tovarășului Mihai Telescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, care arată că în legătură cu alegerea președintelui congresului s-a consultat cu reprezentanții tuturor Îudețelor țării și ai municipiului lucureștl. „Cu toții am ajuns la concluzia — a spus el — că dăm expresie dorinței unanime a tuturor participanților la acest înalt forum al consiliilor populare propunînd pentru această funcție pe secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu".Propunerea a fost primită eu profundă satisfacție, cu urale și ovații. întărind prin votul lor propunerea făcută, PARTICIPANȚII ALEG, IN UNANIMITATE, PE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE CONGRESULUI.în continuare, a fost ales prezidiul congresului, din care fac parte : tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Elena Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Paul Ni- eulescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Va- slle Vîlcu, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Miu Dobresou, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasiie Patilineț, Mihai Telescu, Ion Ursu, Richard Winter, Valeria Baciu, președintele Consiliului popular comunal Horoa- tul Crasnel, județul Sălaj, Dumitru Bălan, președintele Consiliului popular județean Brăila, Dumitru Bejan, președintele Consiliului popu
lar județean Galați, Dumitra Bîr- san, președintele. Consiliului popular comunal Cudalbi, județul Galați, Petre Blajovicf, președintele Consiliului popular județean Bihor, Gheorghe Blaj, președintele Consiliului popular județean Maramureș, Reghina Boca, președintele Consiliului popular comunal Lunca Uvei, județul Bistrlța-Năsăud, Ironim Buda, președintele Consiliului popular municipal Tîrgu-Mureș, Ștefan 
Boboș, președintele Consiliului popular județean Neamț, Ecaterina Bodo, președintele Consiliului popular comunal Sintea Mare, județul Arad, Andrei Cervencovicl, președintele Consiliului popular județean Arad, lou Circei, președintele Consiliului popular județean Prahova. Trandafir Cociriă, președintele Consiliului popular județean Caraș-Severin, Adalbert Crișan, președintele Consiliului popular județean Blstrița- Năsăud, Constantin Crișau, președintele Consiliului popular municipal Cluj-Napoca, Marîa Cristea, președintele Consiliului popular comunal Balotești, județul Ilfov, Ion Dîncă, președintele Consiliului popular județean Argeș, Tamara Dobrin, 
membru al Consiliului de Stat, Si- 

mion Dobrovlel. președintele Consiliului popular județean Vrancea, Constantin Drăgan, președintele Consiliului popular județean Ilfov, Flore» Dumitrescu, ministrul finanțelor, Petre Duminică, președintele Consiliului popular județean Botoșani, Ludovic Fazekas. președintele Consiliului popular județean Harghita, Ion Florea, președintele Consiliului popular județean Mureș, Ion Foriț, președintele Consiliului popular județean Satu-Mare, Maria Gîlmeanu, președintele Consiliului popular orășenesc Pucioasa, județul Dîmbovița, George Homoș- tean, președintele Consiliului popular județean Alba, Hildegard Ionescu, președintele Consiliului popular orășenesc Solea, județul Suceava, Lucia Huțanu, președintele Consiliului popular comunal Leorda, județul Botoșani, Emilia Ignat, președintele Consiliului popular comunal Cindești, județul Neamț, Stelian Ioana, președintele Consiliului popular comunal Vulcan, județul Brașov, Marioara lorga, președintele Consiliului popular comunal Victoria, județul Brăila, Viorica Leonte, președintele Consiliului popular orășenesc Slănic-Mol- dova, județul Bacău. Gheorghe Len- ghen, președintele Consiliului popular orășenesc Agnita, județul Sibiu, loan Manciuc, președintele Consiliului popular municipal Iași, George Micota, președintele Consiliului popular municipal Timișoara, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Eftimița Mi- hovici, președintele Consiliului popular orășenesc Isaccea, județul Tul- cea, Stefan Mocuța, președintele Consiliului popular județean Cluj, Adriana Moraru, președintele Consiliului popular al sectorului 2 București, Ioachim Moga, președintele Consiliului popular județean Hunedoara, Vasiie Mușat, președintele' Consiliului popular județean Vîlcea, Ferdinand Nagy, președintele Consiliului popular județean Covasna, Valerin Nicolescu, președintele Consiliului popular municipal Pitești, Cornel Onescu, președintele Consiliului popular județean Teleorman, Gheorghe Paloș, președintele Consiliului popular județean Gorj, Ion Paraschiv, președintele Consiliului pdpular municipal Ploiești. Ana : Păun, președintele Consiliului popular comunal Bujotepi,, Judțițur .•: Vîlcea, Elena Petre,’ ” pfeș^dimefe';’- Consiliului popular comuna) Cătina, județul Buzău, Gheorghe Petrescu, președintele Consiliului popular județean Dolj, Gheorghe Petrescu, membru al Consiliului de Stat, Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Iulian Ploștinaru, președintele Consiliului popular județean Mehedinți, Maria Prescornițo- iu, președintele Consiliului popular comunal Cotești, județul Vrancea, Dumitru Prună, președintele Consiliului popular comunal Stoicănești, județul Olt, Gheorghe Roșu, președintele Consiliului popular județean Bacău, Constantin Sandu, președintele Consiliului popular județean Olt, Ion Sirbu, președintele Consiliului popular județean Buzău, Elena Sirbu, președintele Consiliului popular al comunei Constantin Dai- coviciu, județul Caraș-Severin, Ion Stănescu, președintele Consiliului popular județean Dîmbovița, Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat, Ion Traian Ștefăncscu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Gheorghe Tănase, președintele Consiliului popular județean Vaslui, Laurean Tulai, președintele Consiliului popular județean Sălaj, Marin Vasiie, președintele Consiliului popular județean Ialomița, Petre Varga, președintele Consiliului popular comunal Cefa, județul Bihor, Ion Ve- lișcu, președintele Consiliului popular județean Tulcea. * *

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Oameni șl șoareci —
10,30, (sala Atelier) : Capul — 17. 
ar Orchestra simfonică a Radlote- 
leviziunll : Concursul „Speranța 
ale baghetei" (II). Dirijor i Ovl- 
dlu Bălan — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria șl 
al ei husar — 19,30.
»r Teatrul de comedie ; Noaptea 
Ia Madrid — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mftgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19.
• Teatrul Mic ; Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
tr Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : întoarcerea Ia Micene
— 19,30, (sala Studio) ; Sizwe 
Bans! a murit — 19.
• Teatrul Gluleștl : Patima ro
șie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Evrei
ca din Toledo — 19,30.

Teatrul dramatic din Brașov 
(sala mică a Teatrului Național): 
Luna dezmoșteniților — 17; 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoriei) : Ca
valcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Un tt- 
năr mult prea furios — 19,30.
o- Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30, La hanul cu cintec»
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor șl 
Mustăcioară — 10.
• Circul București ; Carnavalul 
rîsuiui — 16; 19,30.

în continuare, lucrările sint conduse de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P C.R.Se trece la alegerea celorlalte organe de lucru ale congresului. A fost aprobată în unanimitate componența secretariatului, comisiei de redactare 
a proiectelor de documente.Congresul a aprobat, de asemenea, în unanimitate, organizarea secțiunilor și prezidiile acestora, astfel :Secțiunea pentru problemele activității in domeniul Industriei, cu următorul prezidiu : tovarășii Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, Lina Ciobanu, Virgil Trofin, Ion Ursu, Mihai Marinescu, Ioan Avram, Maxim Berghianu, Nicolae Agachi, Ioa- ehim Moga, Dumitru Bejan ;Secțiunea pentru agricultură șl Industrie alimentară, cu următorul prezidiu : tovarășii Ilie Verdeț, Vasiie Vîlcu. Nicolae Giosan, Angelo Miculescu, Aldea Militaru, Mihail Floreș- cu, Constantin Drăgan, Constantin Sandu, Vasiie Marin, Gheorghe Petrescu, Cornel Onescu ;Secțiunea pentru silvicultură și gospodărire a apelor, cu următorul prezidiu : tovarășii Emil Drăgănescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Vasiie Patilineț, Ludovic Fazekas, Florin Ior- gulescu, Vasiie Mușat, loan Florea, Iulian Ploștinaru, Petre Duminică, Ion Stănescu ;Secțiunea pentru Investiții șl construcții, sistematizarea localităților, transporturi și telecomunicații, cu următorul prezidiu : tovarășii Iosif Uglar. Gheorghe Cioară, Ion Iliescu, Emilian Dobrescu, Traian Dudaș, Va- ■ile Bumbăcea, Nicolae Mănescu, Petre Blajovicf, Ion Dincă, Trandafir Cocîrlă, Ion Circei :Secțiunea pentru nivel do trai, aprovizionarea populației șl prestări de servicii, cu următorul prezidiu : tovarășii Gheorghe Pană, Ion Pățan, Janos Fazekas, Constantin Iftodi, Miu Dobrescu, Nicolae Mihai, Ioan Cosma, Florian Dănălache, Laurean Tulai, George Ilomoștean, loan Foriș ;Secțiunea pentru pregătirea forței de muncă, învățămint, eultură și

Miercuri după-amlază, tovarășul Gheorghe Pană, .președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din .România, a primit delegația Uniunii Generale a Muncitorilor Algerieni — U.G.T.A. — formată din Belhadji Bakir Hassen. secretar național al U.G.T.A., și Damen Abdallah, membru al Comitetului Exe
Convorbiri economice româno-sirieneMiercuri după-amiază, tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a primit pa ministrul sirian al Barajului Eufratului, Sobhi Kahale, și pe directorul general al Administrației pentru dezvoltarea bazinului Eufratului, Mahmud El-Zoabi, care se află intr-o vizită in tara noastră.

sănătate, eu următorul prezidiu: tovarășii Cornel Burtică, Paul Nicu- lescu, Dumitru Popescu, Petre Lupu, Leonte Răutu, Radu Păun. Ion Traian Ștefănescu. Dumitru Bălan, Gheorghe Blaj, Ferdinand Nagy, Ștefan Mocuța.Secțiunea pentru bugetul local, administrația locală de stat și problemele edilitar-gospodărești, cu următorul prezidiu ; tovarășii Gheorghe Rădulescu, Ion Ioniță, Richard Winter, Florea Dumitrescu, Andrei Cer- vencovici, Vasiie Malinschi, Ion Ve- Iișcu. Simion Dobrovici, Adalbert Crișan, Gheorghe Tănase Ion Sirbu ;Secțiunea pentru perfecționarea activității consiliilor populare, dezvoltarea democrației și participarea oamenilor muncii la conducerea întregii vieți economico-sociale, cu următorul prezidiu : tovarășii Emil Bobu, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Telescu, George Macovescu, Emil Nicolcioiu, Ion Cetercbi, Ion Coman, Ștefan Boboș, Gheorghe Roșu. Gheorghe Paloș.A fost aprobat, totodată, regulamentul de desfășurare a lucrărilor congresului.• Congresul a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. Planul de dezvoltare economică și socială a României în cincinalul 1976—1980 în profil teritorial.2. Sarcinile ce revin consiliilor populare din planul cincinal 1976— 1980 in domeniul agriculturii și industriei alimentare.3. Sarcinile consiliilor populare în domeniile investițiilor, construcțiilor, sistematizării localităților și în domeniul edilitar.4. Programul pentru conservarea șl dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010 și Programul național de amenajare a bazinelor hidrografice.5. Planul pregătirii forței de muncă și principalele măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul in- vățămîntului. culturii și sănătății publice.6. Măsuri pentru perfecționarea activității consiliilor populare, pentru dezvoltarea democrației și participarea maselor la conducerea vieții eco- nomico-sociale.. „sAdreșîridu-se congresului, tovarășul Ilie Verdeț a spus •{. ..Cred că «int- in asentimentul dumneavoastră, al tutu- ’ TOr‘părffcipanților./lȚvrapeșt înalt forum a! deputaților și președinților consiliilor populare, ca, intrind in ordinea de zi. să invit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, să ia cuvintul".întimpinat cu ovații șl urale, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Expunerea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție și sublimată în repetate rînduri cu vii și îndelungi aplauze.Ședința Inaugurală a congresului ia sfîrșit tntr-o atmosferă entuziastă. Participanții scandează cu înflăcărare, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R." Sînt momente care exprimă cu putere sentimentele de dragoste fierbinte și înaltă prețuire pe care toți cetățenii tării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, le nutresc pentru partid și secretarul său general, deplina adeziune a întregii națiuni la politica partidului și statului, voința ei nestrămutată de a înfăptui sarcinile de o deosebită însemnătate care izvorăsc din hotă- ririle Congresului al XI-lea al P.C.R., din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a face totul pentru triumful socialismului și comunismului pe părnintul scump al României.în cursul după-amiezii au început dezbaterile in plen asupra punctelor cuprinse în ordinea de zi a congresului.Lucrările au fost conduse de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, prim-ministru al guvernului.Au luat cuvîntul tovarășii Ștefan Mocuța, președintele Consiliului popular al județului Cluj, Corneliu Velîncov, directorul Combinatului siderurgic din Galați, Vasiie Chivu- lescu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Prahova, Vasiie Marin, președintele Consiliului popular al județului Ialomița, Vasiie Ogherlaci, director adjunct al Centralei cărbunelui din Petroșani, sculptorul Vida Gheza, artist al poporului, Ion Mihail, maistru la întreprinderea mecanică Sadu, județul Gorj, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Margareta Kraus, președintele Consiliului popular al orașului Codlea, Ion Vlad, directorul I.A.S. Insula Mare a Brăilei, Marțian Fuciu, președintele Consiliului popular al municipiului Arad. Silvia Bălănescu, președinta Comitetului județean al femeilor Neamț.Ultima ședință a zilei a fost condusă da tovarășul Ștefan Voitec. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.în continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Vasiie Vîlcu. președintele Consiliului popular al județului Constanta, Gheorghe Rădulescu, directorul Centralei de metale neferoase din Slatina, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Florin Iorgulescu, președintele Consiliului Național al Apelor, Ferdinand Nagy, președintele Consiliului popular al județului Covasna. Gabriel Ciu- pagea, directorul Institutului județean de proiectări Dolj, Elena Dem- binschi, directorul Întreprinderii „Arta textilă" din Timișoara, Vasiie Bumbăcea, ministru] construcțiilor industriale.Lucrările congresului vor continua joi cu dezbaterea in secțiuni a problemelor Înscrise în ordinea de zi.
(Agerpres)

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare speakerului Camerei Comunelor din Marea Britanie, George Thomas, cu prilejul alegerii sal» în această funcție.
★Miercuri seara s-a înapoiat de la Moscova tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Pla

vremea
Ieri tn țară i Vremea a fost rece. Ce

rul a fost variabil în Moldova șl Tran
silvania și mai mult noros In celelal
te regiuni. In sudul Crișanei, în Ba
nat, Oltenia, sud-estul Munteniei, Dq- 
brogea, sudul Moldovei și in Carpațll 
Meridionali local a nins. în nordul Mol
dovei, centrul Crișanei, sud-estul Tran
silvaniei și al Olteniei s-a semnalat 
ceață cu depunere de chiciură. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intre 
minus 10 grade la Rădăuți și Dorohoi 
și plus 5 grade la Bala Mare și Borod. 
In București î Vremea a fost rece. Ce
rul a fost mal mult noros. Vîntul a
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Deschiderea festivă 
a Jocurilor Olimpice de iarnăINNSBRUCK 4 (Agerpres). - O- tașul austriac Innsbruck găzduiește, începînd de ieri, cea de-a XH-a e- diție a Jocurilor Olimpice de iarnă, eveniment sportiv la care participă peste 1 000 de sportivi și sportive din 36 de țări.Festivitatea de deschidere s-a desfășurat în primele ore ale dtipă-a- miezii. tn decorul pitoresc ăl .stadionului de zăpadă de la Bergisel, unde . se aflau prezenți peste 70 000 ■ spectatori. La ora 14,30 (ora locală), trompeții au anunțat sosirea in loja oficială a președintelui Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, însoțit de președintele C.I.O., lordul Killanin, și de primarul orașului Innsbruck, Alois , Lugger. Fanfara a intonat imnul de stat a] Austriei, in timp ce patru ostași, vînători de munte, au înălțat pe o pantă din a- propierea marii trambuline drapele austriece și emblema orașului-gazdă a J.O.în acordurile unul marș și-a făcut apoi apariția coloana multicoloră a sportivilor participants, avînd in frunte, după tradiție, delegația Greciei. țara de origine a Jocurilor O- limpice. Printre ce'e 36 de țări care și-au trimis solii la această tradițională competiție se află și România, ai cărei reprezentanți vor lua parte la întrecerile de bob, biatlon, schi și hochei pe gheață. Drapelul delegației României a fost purtat de bo- berul Ion Panțuru, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă de la Grenoble. După o scurtă a- locuțiune. lordul Killanin l-a invitat pe șeful statului austriac să declare deschise întrecerile. La ora 15.14 (ora locală), dr. Rudolf Kirchschlaeger a rostit cuvinte!»''- tradiționale: „De
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA -DIN 4 FEBRUARIE 1976EXTRAGEREA I : 26 25 13 18 35 27 EXTRAGEREA a II-a : 6 9 4 32 42FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 764 136 lei din care 843 215 lei report.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoalâ.
16.30 Curs de limba german».
17,00 Telex.
17,05 Hai la joc — din cele mal 

cunoscute melodii care acom
paniază dansurile popular» 
muntenești.

17,25 Din țările socialiste.
17,35 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
17,55 Enciclopedie pentru tineret.
18.20 Cabinet juridic.
10.40 Publicitate.
18,45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri : Alfabetul.
10.30 Telejurnal.
20,00 Țară mlndră, să trăiești. Pro

gram de cîntece tn interpre
tarea corului Radlotelevtziu- 
nil.

20,15 Univers științific.
20.40 Din melodiile anului 1975.
11,05 Tineretul și patria. Șezătoa- 

re llterar-artistică organiza
tă In colaborare cu cenaclul 
„Flacăra" tn orașul Cluj- 
Napoca.

21,50 Poveste muzicală. Șlagăr» 
interpretate de Georges Jou- 
vin, cunoscut sub numele de 
„Trompeta de aur".

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H
20,00 Concert susținut de orches

tra simfonică a Radlotelevl- 
zlunil. In program : T. Olah 
— „Evenimente 1907", diri

jor Ion Baciu ; L. van 
Beethoven — Concertul nr. 3 
pentru pian șl orchestră. So
list : Emil Ghilels (U.R.S.S.), 
dirijor : Iosif Conta ; H. Ber

cutiv Național al U.G.T.A., cara la Invitația Consiliului Central al U.G.S.R. efectuează o vizită în țara noastră.La primire, desfășurată intr-o atmosferă prietenească, au luat parte tovarășii Larisa Munteanu și Constantin Mindreanu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R.
La întrevedere au participat Ena- che Sirbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri funciare și construcții agricole, specialiști.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost examinate noi posibilități pentru dezvoltarea cooperării intre cele două ministere.(Agerpres)

nificării, care a participat la lucrările celei de-a Xl-a ședințe a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare.La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți tovarășii Ion Cosma, ministrul turismului, și Mircea Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.Au fost de față membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.(Agerpres)
suflat slab pînă la potrivit. în cursul 
dimineții a nins slab. Temperatura ma
ximă a fost de minus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de (, 
7 și 8 februarie. In țară : Vreme rece 
în' Transilvania. Maramureș și Moldo
va și în încălzire ușoară tn celelalte 
regiuni. Cerul va fl variabil cu timo
rări măi accentuate în sudul țării, unde 
Izolat se vor semnala precipitații sla
be. Vtntul va sufla slab pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 15 și minus 5 gra
de, local mai ridicate tn sud-vestul ță
rii, tar maximele Intre minus 5 și plus 
5 grade. Pe alocuri se va produce cea
ță șl Izolat polei. în București : Cer 
temporar noros. Vîntul va sufla slab 
ptnă la potrivit. Ceață frecventă mal 
ales seara și dimineața. Temperatura 
ușor variabilă.

clar deschisă cea de-a XII-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Innsbruck-1976".Cîntecul unui cor de copil, șl lansări de balonașe colorate, au marcat momentul înălțării pe catarg a steagului olimpic. Apoi, salve de tun și zboruri de porumbei albi au vestit sosirea flăcării olimpice purtate în ultimul schimb al ștafetei de Joseph Feistmanțl, campion olimpic în 1964. .Acesta' a. .urcat în.vîrful colibei1 Be'r- gisel și, în aplauzele spectatorilor, a aprins intr-un pocal argintat focul olimpic ce va seînteia în munții Ti- rolului pînă în ziua de 15 februarie.într-o cupă alăturată, schioara Christi Haas a aprins o a doua flacără in amintirea Jocurilor Olimpice de iarnă disputate in același oraș in anul 1964.înconjurat de stegarii celor 36 de țări participante la jocuri, Werner Delle Karth, pilotul echipajului de bob al Austriei, a depus jurămîntul olimpic.Festivitatea s-a încheiat cu un pitoresc spectacol folcloric, interpretat de ansambluri tiroleze.
★în programul primei zile de întreceri (joi, 5 februarie) sînt înscrise finalele la trei probe : patinaj viteză femei — 1 500 m, schi alpin — cobo- rîre bărbați și schi fond — cursa de 30 km. De asemenea, se vor acorda medaliile olimpice în probele individuale , de săniuțe (masculin și feminin). în grupa secundă a turneului olimpic de hochei pe gheață se vor disputa trei meciuri. Echipa României va intîlni, la ora 17,00, formația Japoniei.Seara se vor desfășura Întreceri de patinaj artistic.

LOTOCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 25 IANUARIE 1976Categoria I : 1 variantă 100% a 39 602 lei și 5 variante 25% a 9 900 lei ; cat. 2 : 9,00 a 9 901 lei ; cat. 3 : 16.75 a 5 320 lei ; cat. 4 : 121,00 a 736 lei ; cat. 5 : 359,00 a 200 lei ; cat. 6 : 
2 776,50 a 100 lei.

lioz — Simfonia fantastic», 
dirijor : Emanuel Elenescu. 
în pauză s • Telex • Film 
documentar : „Un sul d« 
ceară".

22,00 Pagini de umor : Ce vr&jt • 
mai făcut nevasta mea.

cinema
e- Cuibul : FESTIVAL — 9; 11,1! | 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
O Comandantul bateriei de coas
tă : LUMINA — 0; 11,15; 13.30;
16: 10; 20.
• Inspectorul Brannigan : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18.30; 
20,45, PATRIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
fr Un cintec pe Broadway s CA
PITOL — 0; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FAVORIT — 10; 13; 16,15; 10,15.
• Zile fierbinți : scala — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30: 16: 18,15;
20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Cei trei mușchetari 1 LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Respirație liberă t CENTRAL
— 9,15: 11,30: 13,45; 16; 18; 20, MO
ȘILOR — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Colț Alb : VICTORIA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 10,15; 20,30. GLORIA
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18,15; 20,30, 
« Patima : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. TOMIS — 9! 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15. FLA
MURA — o; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.

Vlnătoril do Incendii : CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18;
20, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30.
• Alarmă in Deltă : DACIA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

între România și Uniunea Sovietică 
Adunarea festivă de la BucureștiMiercuri după-amiază. la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală a avut loc o adunare festivă organizată de Consiliul general al A.R.L.U.S. și Comitetul municipal București al P.C.R., cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Au participat membri al conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Comitetului municipal București al P.C.R. și ai unor organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene, studenți.. Au luat parte membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), condusă de Vasili Pe- trovici Prohorov, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului regional Moscova, deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.. membru al conducerii Uniunii Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea, care se află în țara noastră, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Adunarea a fost deschisă de Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului general al A.R.L.U.S.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Petre Despot, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central ai U.G.S.R., membru al Biroului Consiliului general al A.R.L.U.S., care a subliniat însemnătatea tratatului Încheiat între cele două țări la 4 februarie 1948, evoluția ascendentă, pe multiple planuri, a relațiilor româno-sovietice, contribuția deosebită a intilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolaa Ceaușescu și Leonid Brejnev, pentru dezvoltarea legăturilor de colaborare și prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre popoarele român și sovietice, dintre România și U.R.S.S.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la politica internă și externă a partidului și statului nostru, la rezultatele remarcabile obținute în cincinalul recent încheiat, subliniind că, in prezent, întregul popor român, sub conducerea P.C.R., desfășoară o amplă activitate creatoare de înfăptuire a mărețelor obiective înscrise în documentele Congresului al XI-lea al partidului. în Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în încheiere, vorbitorul a arătat că 1a cea de-a 28-a aniversare a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică,
Intîlnire prieteneascăCu prilejul împlinirii a 28 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, ambasadorul U.R.S.S. la București, V. I. Drozdenko, a organizat, miercuri, la ambasadă, o în- tilnire prietenească.Au luat parte tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., președintele Consiliului general al A.R.L.U.S., Corneliu Mănescu și Eugen Jebeleanu, vicepreședinți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., Neculai Agachi și Nicolae Mănescu, miniștri, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasiie Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului

Adunare festivă la MoscovaMOSCOVA 4. — Corespondentul A- gerpres transmite : Cu ocazia împlinirii a 28 de ani de Ia semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre România și Uniunea Sovietică, la 4 februarie a avut loc la Casa prieteniei popoarelor din Moscova o adunare festivă, organizată de Uniunea Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea și Asociația de Prietenie Sovieto-Română (A.P.S.R.).Au participat vicepreședinți și alti membri ai conducerii centrale a A.P.S.R.. activiști ai C.C. al P.C.U.S., funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S., oameni de știință, artă și cultură, precum și delegația A.R.L.U.S. condusă de tovarășa Maria Groza, membru al Biroului Consiliului General al A.R.L.U.S.
• Jack și vrejul de fasole; DOI
NA — 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
•r Program de desen» animate t 
DOINA — 9,30.
• România Ieri șî azi. Program 
de documentare românești t TIM
PURI NOI — 11.
• Cercul magic : TIMPURI NOI
— 9; 13; 15,45; 18; 20, PROGRESUL
— 15,30; 17,30; 19,30.
r Plus minus o zl — 14,15, Re
trospectiva filmului documentar 
britanic (VI) — 16,15, O scrisoare 
pierdută — 30,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
O Acest fel de dragoste t EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30. i.
• Cursa : BUCEGI — 15,45: 18; 20. 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.15.
Br Circul : GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18.15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Soarta Aurei șl Argentinei t 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Unde este compania a 7-a 7 t 
UNIREA — 16; 18; 20.
A- Cum să-l Înecăm pe dr. Mra- 
cek : lira — 15,30; 18; 20,15.
• Marele Gatsby : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19, PACEA — 10; 13; 
15,30; 19.
9 Lotte la Weifnar : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15,
•r Evadatul : FERENTARI — 15,30; 
10; 20,15. POPULAR — 15,30; 18;
20.15.
O Alexandra șl Infernul ; Cele 
mai bune momente cu Stan șl 
Bran : CRINGAȘI — 16.
« Pirații din metrou : FLOREAS- 
CA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,18; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Sfere de foc t VITAN —15,30; 
18; 20.
• J. D. Cahill t ARTA — 18,30; 
17,45; 20.
• Ne vom Întoarce etnd azaleele 
vor Înflori : MUNCA — 15,45; 18; 
20.

poporul român își exprimă convingerea fermă că, pe baza rezultatelor dobindite pină in prezent în conlucrarea frățească dintre partidele și țările noastre, legăturile de trainică prietenie româno-sovietică vor cunoaște o dezvoltare continuă, corespunzător intereselor vitale ale popoarelor noastre, ale cauzei păcii si socialismului în lume.Luînd cuvîntul, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko. a subliniat însemnătatea Tratatului semnat în 1948 pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească și colaborare pe multiple planuri dintre partidele, popoarele și țările noastre. Vorbitorul a relevat succesele obținute de tara noastră în construcția socialismului, arătînd că acestea sînt rezultatul e- roismului In muncă al poporului român, al uriașei munci organizatorice și politice desfășurate de Partidul Comunist Român. Oamenii sovietici se bucură sincer de realizările poporului român. Ambasadorul a arătat că partidele și popoarele noastre dau o înaltă prețuire prieteniei dintre ele, se preocupă de dezvoltarea colaborării multilaterale dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România, de adîncirea cooperării in toate domeniile vieții economice, sociale și politice, fiind convinse că aceasta corespunde nu numai intereselor celor două țări, ci și intereselor cauzei comune a socialismului, progresului și păcii în întreaga lume.Vorbitorul a trecut apoi in revistă marile realizări obținute de popoarele Uniunii Sovietice in transpunerea în viată a programului stabilit de Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., perspectivele dezvoltării e- conomiei, științei, culturii, a tuturor domeniilor vieții, prevăzute in proiectul Directivelor C.C. al P.C.U.S. in vederea Congresului al XXV-Iea al partidului.în încheiere, ambasadorul Uniunii Sovietice a urat poporului român noi și mari succese in opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Adunarea s-a încheiat cu un scurt program de filme documentara românești și sovietice.
b ★La Casa prieteniei romftno-sovie- tice din Capitală a fost deschisă o expoziție de fotografii cu aspecte din viața și munca popoarelor Uniunii Sovietice pentru construcția comunismului.

+Adunări consacrate aniversării a Î8 de ani de Ia semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S. au' avut Ioc și la Arad, Brăila, Cluj-Napoca și Constanta. în numeroase localități din tară au fost organizate seri literare și prezentări de filme.
(Agerpres)

la Ambasada U. R. S. S.
■ .is« 'tai-,Culturii ți Educației Socialiste. Ghl- 'zela Vass, adjunct de șef de seifi® la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, activiști de partid și de stat, fii A.R.L.U.S., academicieni, alti oameni de știință, ziariști.A luat parte delegația Asociației de prietenie sovieto-română condusă de Vasili Petrovici Prohorov, prim- vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului regional Moscova, deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., membru al conducerii Uniunii Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea, care se află în vizită în tara noastră, la invitația Consiliului general ai A.R.L.U.S.întîlnirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Au rostit cuvintări V.P. UsacloVi adjunct al ministrului Invățămîntu» lui superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., și Gheorghe Badrus, ambasadorul României in Uniunea Sovietică.
★în aceeași zi a avut Ioc semnarea Protocolului de colaborare pe anul 1976 intre Asociația Română pentru Legături de Prietenie cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.) și Uniunea Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea și A- Bociația de Prietenie Sovieto-Româ- nă (A.P.S.R.). Protocolul a fost semnat din partea română de Maria Groza, iar din partea sovietică de G 

G. Sotnikov, prim-vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R.
■ Toate dovezile împotrivă 1 RA- 
iOVA — 16; 18; 20.

teatre
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COMUNICAT 
privind vizita în Republica Socialistă România 

o ministrului afacerilor externe al Danemarcei, 
K. B. Andersen

La Invitația ministrului afacerilor externa al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, a făcut o vizită oficială in România in perioada 1—4 februarie 1976.In timpul vizitei, ministrul afacerilor externe al Danemarcei a fost primit de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Ministrul afacerilor externe K. B. Andersen și delegația daneză au vizitat obiective social-economice din București și județul Prahova.Miniștrii afacerilor externe au avut convorbiri cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și au efectuat un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale.Ei au evidențiat dorința comună de 
a acționa și în viitor pentru extinderea și diversificarea relațiilor bilaterale în folosul reciproc al celor două popoare.Miniștrii au apreciat că semnarea în viitorul apropiat a unui nou acord pe termen lung de colaborare economică, industrială, tehnologică și științifică dintre cele două țări are o importanță deosebită. Ei au notat, de asemenea, cu satisfacție existența unor noi inițiative pentru promovarea cooperării dintre cele două țări.în această privință, ei au trecut în revistă unele propuneri concrete făcute de ambele părți privind creșterea schimburilor comerciale și a cooperării economice, pe baze echilibrate. Aceste propuneri urmează să fie studiate în continuare de autoritățile și instituțiile de resort din cele două țări, în scopul realizării lor.în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor culturale, cele două părți au convenit să extindă și să diversifice cooperarea în acest domeniu pe baza Acordului cultural și a noului Program de schimburi culturale și științifice, care urmează să fie negociat și semnat la Copenhaga, în aprilie 1976.în cursul schimburilor de păreri asupra unor probleme internaționale, miniștrii afacerilor externe au confirmat deosebita importanță politică pe care o acordă rezultatelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Ei au subliniat caracterul unitar al Actului final, ale cărui principii trebuie să guverneze relațiile dintre toate statele participante. Ei au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a acționa în conformitate cu prevederile conținute în Actul final și de a depune toate eforturile corespunzătoare pentru continuarea procesului multilateral inițiat de conferință.

W
înainte de plecare,’ ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, s-a lntilnit, în cadrul unei conferințe de presă, cu reprezentanți ai unor publicații centrale, ai radio- televiziunil și Agenției Române de Presă — Agerpres.Cu acest prilej, ministrul danez a declarat : „In timpul vizitei în țara dv. am avut onoarea de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu, de a avea o convorbire deosebit de fructuoasă asupra unor aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și cu privire la numeroase probleme ale vieții internaționale. Am fost deosebit de impresionat de vederile clare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, de poziția constructivă a României în probleme majore ale vieții internaționale. Indiferent dacă punctele noastre de vedere coincid sau nu, trebuie să-mi exprim convingerea că toate țările europene recunosc rolul foarte important pe care îl joacă România pe arena internațională. Tara dv. are o politică externă proprie, bine definită, care, așa cum am avut prilejul să mă conving, se da-

★
Miercuri după-amiază a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K. B. Andersen, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a făcut o vizită oficială în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George

Cei doi miniștri și-au exprimat speranța că actuala Conferință a țărilor balcanice asupra cooperării e- conomice va contribui la stabilirea unei atmosfere de înțelegere și bună vecinătate în Balcani, în direcția a- plicării Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Ei și-au exprimat convingerea că întărirea păcii și securității în Europa și în întreaga lume reclamă eforturi sporite spre întreprinderea de măsuri concrete, practice și eficiente care să conducă la încetarea cursei înarmărilor și la înfăptuirea dezarmării generale și complete și îndeosebi a. dezarmării nucleare.Miniștrii de externe și-au manifestat preocuparea față de situația din Orientul Apropiat și au subliniat necesitatea de a se intensifica eforturile pentru a se ajunge, în cel mai scurt timp, la o reglementare politică, justă și durabilă a conflictului.Cele două părți consideră că soluționarea problemei cipriote trebuie să se facă fără întîrziere și pe calea negocierilor. Ea trebuie să se bazeze pe respectarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru, pe asigurarea unei conviețuiri pașnice a celor două comunități cipriote.Miniștrii au confirmat sprijinul lor față de Organizația Națiunilor Unite și dorința lor de a întări eficacitatea organizației ca for mondial pentru menținerea păcii și securității și promovarea colaborării internaționale in soluționarea problemelor care se pun lumii contemporane.Părțile și-au exprimat îngrijorarea față de decalajele existente între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și au subliniat importanta creării unei noi ordini economice internaționale, care să favorizeze dezvoltarea tuturor țărilor. Ei au fost de părere că relațiile economice sănătoase dintre state constituie un factor determinant pentru progresul economic și social al popoarelor, ca și pentru destindere și pace.Oaspeții danezi s-au bucurat de o primire călduroasă și amicală, care reflectă relațiile de prietenie existente între România și Danemarca. Miniștrii au apreciat că această vizită a -contribuit la dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre cele două țări, continuînd astfel evoluția favorabilă din ultimii ani.Ministrul danez al afacerilor externe. K. B. Andersen, a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, invitația de a efectua o vizită oficială în Danemarca. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
★forează în primul rînd concepției pozitive, clarvăzătoare a președintelui României. Danemarca îl socotește pe bună dreptate pe președintele Nicolae Ceaușescu drept unul dintre cei mai mari oameni de stat ai.. . timpului nostru".Răspunzînd întrebărilor puse de ziariști, K. B. Andersen s-a referit apoi pe larg la relațiile bune de colaborare și cooperare existente între România și Danemarca, mențio- hind unele domenii de un deosebit interes reciproc, cum ar fi construcția de mașini, comunicațiile, industria electrotehnică, protecția mediului înconjurător, subliniind, totodată, posibilitatea creării unor societăți mixte pe terțe piețe.Referindu-se la securitatea europeană, oaspetele a subliniat importanța Documentului final semnat. la Helsinki, precum și necesitatea intensificării eforturilor din partea tuturor statelor pentru înfăptuirea unui climat real de destindere în Europa și în lume, propice unei rodnice colaborări și cooperări. (Agerpres)
*Macovescu, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Ploieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga, de funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți Niels Boel, ambasadorul Danemarcei la București, și membri ai ambasadei.

Capitala Republicii 
Populare Mozambic 
se va numi Maputo

MAPUTO 4 (Agerpres). — într-un discurs rostit cu prilejul unei adunări populare, președintele Mozam- bicului, Samora Machel, a relevat necesitatea depunerii unor eforturi susținute în opera de edificare a unui nou Mozambic, a aplicării consecvente a principiului egalității între toți cetățenii țării, întăririi solidarității cu toate popoarele lumii, cu mișcările de eliberare din Namibia, Rhodesia și Republica Sud-A- fricană. Ziua de 3 februarie a fost proclamată, cu această ocazie, sărbătoarea națională a Mozambicului în onoarea lui Eduardo Mondlane, fondatorul FRELIMO și primul președinte al organizației.Președintele Republicii Populare Mozambic, Samora Machel, a anun
țat că numele capitalei țării, Lou- rențo Marques, dat de portughezi după numele unuia dintre timonierii lui Vasco da Gama, va fi de acum înainte Maputo. Președintele Samo
ra Machel a anunțat, de asemenea, 
că provincia Lourențo Marques își va preschimba denumirea tot în Maputo. Maputo este numele unui rîu 
ce curge în sudul Mozambicului.
LIBAN

Continua procesulBEIRUT 4 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc o ședință a guvernului libanez. prezidată de șeful statului, Suleiman Frangieh. în cadrul căreia a continuat dezbaterea reformelor politico-economice menite să înlăture cauzele conflictelor din Liban.între timp, procesul de restabilire a cursului normal al vieții continuă fără incidente : Comitetul militar suprem pentru supravegherea încetării focului anunța, în primul său comunicat de dimineață, că situația în toate regiunile Libanului este calmă, starea securității este bună și

Președintele Republicii Filipine l-a primit 
pe conducătorul delegației româneMANILA 4 — Trimisul special Agerpres transmite : Președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, l-a primit miercuri pe Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, conducătorul delegației României care asistă la a treia reuniune ministerială a „Grupului celor 77“. de la Manila.Cu acest prilej a fost transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de succes președintelui Ferdinand Marcos și de prosperitate poporului filipinez.

Mulțumind călduros, președintele Ferdinand Marcos a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu întreaga sa stimă și admirație, cele mai bună urări de succes activității pe care o consacră propășirii poporului român.în cursul convorbirii au fost trecute în revistă aspecte ale dezvoltării relațiilor dintre România și Filipine, în special cu referire la comerț și cooperare, și au fost discutate probleme legate de colaborarea celor două țări, a tuturor țărilor în curs de dezvoltare, în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale. La convorbire a fost prezent Bogdan Baltazar, însărcinatul cu afaceri al României în Filipine.
Festivitățile din capitala AngoleiLUANDA 4 (Agerpres). — La 4 februarie s-au împlinit 15 ani de la declanșarea luptei armate în Angola, pentru libertate și independență națională. Cu acest prilej au avut loc la Luanda o paradă militară și o demonstrație a oamenilor muncii. A participat. o delegație română,' condusă de general-maior Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei. Conducătorul delegației române a transmis președintelui Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, președintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, întregului popor angolez, un salut călduros din partea Partidului Comunist Român și a poporului român.

în cadrul vizitei la Luanda, delegația română a avut convorbiri cu Henrique Teles Carreira, membru al Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A., ministrul apărării naționale al Angolei. în timpul întrevederii, conducătorul delegației române a exprimat sentimentele de prietenie și solidaritate militantă ale Partidului Comunist Român, ale guvernului și poporului român față de lupta eroică a poporului angolez, sub conducerea M.P.L.A., pentru deplina eliberare a Angolei de sub orice formă de colonialism și neocolonialism, împotriva oricărei agresiuni străine. Henrique Teles Carreira a adresat mulțumiri Partidului ComunistRomân, guvernului și român pentru întregul poporului sprijin a-cordat Republicii Populare Angolade Republica Socialistă România.
Solidaritate cu lupta poporului angolez 

pentru libertate si progres 
încheierea Conferinței internaționale 

de la LuandaLUANDA 4 (Agerpres). — La Luanda, capitala Republicii Populare Angola, s-au încheiat miercuri lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului angolez, sub conducerea M.P.L.A., împotriva agresiunii imperialiste și rasiste. La conferință au luat parte peste 80 delegații, reprezentind organizații și comitete de solidaritate din numeroase țări ale lumii, printre care și România, precum și personalități politice din Africa, Asia, Europa și S.U.A. Vorbitorii și-au exprimat deplina solidaritate cu lupta poporului angolez împotriva intervenției străine, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale, dezvoltarea democratică a țării, pe calea progresului economic și social.

Intr-un mesaj special adresat președintelui Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, conferința reafirmă hotărirea forțelor progresiste iubitoare de pace din întreaga lume de a acorda întregul lor sprijin cauzei drepte a luptei poporului angolez pentru făurirea unei vieți libere, independente. în documentele finale ale acestui forum internațional — Apelul către opinia publică internațională și Declarația generală — se subliniază necesitatea intensificării eforturilor pentru a se pune capăt agresiunii imperialiste și rasiste și de a se asigura condițiile ca poporul angolez, sub conducerea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, să-și edifice o nouă viață.
Reuniunea ministerială de la Manila a „Grupului celor 

77“ preconizează :

Așezarea relațiilor economice 
internaționale pe baze noi, echitabileMANILA 4 — Trimisul special Agerpres transmite : în cadrul lucrărilor celei de-a treia reuniuni lanivel ministerial a „Grupului celor 77“, de la Manila, miercuri au continuat dezbaterile generale.Conducătorul delegației neze. Mir Afzal Khan, a că „marea majoritate a pakista- subliniat omeniriieste hotărîtă acum să creeze o nouăordine economică internațională". „Popoarele lumii a treia — a adăugat el — nu mai vor să accepte un sistem care le neagă accesul la bunurile de primă necesitate".„Depășirea crizei care a cuprins economia mondială nu este posibilă fără schimbări structurale profunde în fiecare sector al sistemului economic actual" — a arătat șeful delegației iugoslave, Jako Smole, men- ționînd. în acest sens, că reuniunea de la Manila trebuie să adopte un complex de măsuri concrete care să anihileze tendințele negative din e- conomia mondială.Conducătorul delegației Guyanei, F. R. Wills, a cerut participanților să adopte măsuri concrete în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale, să consolideze

succesele înregistrate pînă acum și să-și intensifice eforturile în direcția democratizării structurilor și instituțiilor economice internaționale existente. în special a celor monetare și financiare.Conducătorul delegației indiene, D. P. Chattopadhyaya, a insistat asupra necesității întăririi solidarității și cooperării țărilor în curs de dezvoltare in vederea realizării imperativului unei noi ordini economice internaționale, evidențiind accentuarea tendințelor de creștere în întreaga lume a conștiinței interdependenței și responsabilității colective.Șeful delegației egiptene, Zakaria Tewfir Abdul Fattah, după ce s-a referit, ca și alți vorbitori, la măsurile examinate în cadrul acestei reuniuni în perspectiva celei de-a patra sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). a subliniat necesitatea întăririi rolului U.N.C.T.A.D. în vederea realizării unei noi ordini economice internaționale.
R. D. VIETNAM

îndeplinirea înainte de termen
a sarcinilorHANOI 4 ’(Agerpres). — Apelul lansat de Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam — „Totul pentru producție, totul pentru construcția socialismului" — însuflețește oamenii muncii din R. D. Vietnam în actuala perioadă de intensă reconstrucție și dezvoltare a economiei. Rezultate deosebit de bune au obținut, încă din primele zile ale lunii ianuarie, minerii și lucrătorii din domeniul energeticii, precum și muncitorii din întreprinderile industriei ușoare, care au raportat printre primii îndeplinirea înainte de termen a planului de producție pe luna trecută. ’Un dar frumos au făcut Hanoiului în preajma Anului Nou vietnamez constructorii din capitală, care au predat recent apartamente însumînd zeci de mii de metri pătrați de suprafață locuibilă, ceea ce a permis ca un mare număr de familii să în- tîmpine sărbătorile în locuințe noi, bine amenajate. La Haiphong, al doilea oraș ca mărime și principalul port al țării, colectivul de muncă al

de planfabricii locale de ciment a livrat în ianuarie peste prevederile planului circa 500 tone de ciment, iar muncitorii uneia din întreprinderile cu profil mecanic din aceeași localitate au depășit planul pe ianuarie cu 23,6 la sută.Rapoarte privind desfășurarea cu succes a întrecerii socialiste sosesc mereu din toate regiunile țării, dovedind hotărîrea clasei muncitoare de a consolida baza socialistă a revoluției vietnameze, de a îndeplini în condiții optime planul de stat pe 1976, primul an al noului cincinal.

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist FrancezPARIS 4. — Corespondentul nostru transmite : Miercuri dimineața au început la Saint-Ouen, lingă Paris, lucrările celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist Francez. La lucrări participă delegații reprezentind 83 de partide comuniste și muncitorești, mișcări naționale și fronturi de eliberare.Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație formată din tovarășii Leonte Răutu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., șl Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în fața celor 1 700 de reprezentanți ai confederațiilor din întreaga țară și a delegațiilor străine, Georges Marchais, secretar general al P.C.F., 
a prezentat raportul la cel de-al XXII-lea Congres. în aceeași zi au început discuțiile pe marginea raportului la congres.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
MOSCOVA 4 — Corespondentul Agerpres transmite : în zilele de 3 și 4 februarie 1976 a avut loc la Moscova cea de-a Xl-a ședință a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare. La ședință au participat reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. in comitet, precum și reprezentantul R.S.F.I. iDin partea Republicii Socialiste România a participat tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării.în conformitate cu sarcina trasată de sesiunea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, comitetul a examinat problemele legate de elaborarea, în organele consiliului, a proiectelor programelor speciale pe termen lung privind soluționarea în comun, pe etape, a unora din cele mai importante probleme de bază , ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul producției materiale, pe o perioadă îndelungată.Comitetul a adoptat direcțiile principale de desfășurare a lucrărilor de colaborare în domeniul activității de planificare a țărilor . membre ale C.A.E.R. în anii 1976—1980. îndreptate spre relevarea unor probleme ale colaborării economice și stabili-

ații de planificarerea căilor de soluționare a acestora, pe bază multilaterală și bilaterală.Comitetul a examinat, de asemenea. rezultatele lucrărilor desfășurate în perioada 1971—1975, referitoare la schimbul de experiență dintre țările membre ale C.A.E.R. în perfecționarea sistemelor de planificare și conducere a economiei naționale și a prevăzut tematica schimburilor de experiență pe următorii ani.La ședință a fost examinat stadiul de realizare a convențiilor generale și a convențiilor bilaterale, semnate anterior, cu privire la colaborarea în crearea, pe teritoriul U.R.S.S., cu eforturile comune ale țărilor interesate, membre ale C.A.E.R., de capacități suplimentare pentru producția de materii prime cu conținut de fier șl unele tipuri de feroaliaje.Comitetul a examinat și alte probleme referitoare la realizarea Programului complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de lucru.
Poziția P. C. Italian față de criza 

politică din țară
- Un interviu al tovarășului E. Berlinguer -ROMA 4 (Agerpres). — într-un interviu acordat pentru suplimentul „Europa", ’apărut simultan în ziarele „La Stampa", „Le Monde", „The Times" și „Die Welt", secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, a subliniat necesitatea introducerii unui „element substanțial nou în conducerea politică a Italiei". Prezența P.C.I. în guvern — a arătat el — nu va fi de natură, prin ea însăși, să rezolve totul. Dar. pentru depășirea acestei perioade, este indispensabilă colaborarea cu un partid ca al nostru, care întrunește 33 la sută din voturile electoratului, se bucură de încrederea majorității oamenilor muncii șl a unui procent foarte ridicat din rîndurlle muncitorilor, „Nu se poate ieși din criză fără eforturi mari ; nu văd ce guvern ar. avea, fără .participarea P.C.i., autoritatea politică șl morală suficientă pentru a cere a- ceste eforturi, pentru a le repartiza echitabil și a ie orienta spre crearea unei societăți mai drepte". E. Berlinguer a subliniat că „venirea la conducerea politică a claselor, muncitoare poate fi realizată în Italia în condițiile respectării totale a instituțiilor democratice, a principiilor de libertate și indicațiilor transformatoare ale Constituției". Ară- tînd că P.C.I. a elaborat „un program de reînnoire și unitate", el a relevat necesitatea „de a se asigura puterii politice cea mai largă bază de consens și participare a cetățenilor, de a se realiza o alianță între toate partidele populare și antifasciste".într-un context mai larg, secretarul general al P.C.I. a arătat că Partidul Comunist Italian desfășoară eforturi pentru deschiderea unor căi originale de transformare democratică în direcția socialismului în Italia și în celelalte țări din Europa occidentală. Din acest motiv — a spus el — noi promovăm stabilirea de contacte și colaborarea nu numai cu partidele comuniste, ci și cu partidele socialiste și cu alte forțe

muncitorești, populare și democratice din această parte a Europei. Există condiții pentru un dialog rodnic între comuniști, socialiști și social-de- mocrați, deoarece criza și contradicțiile societății capitaliste determină toate partidele muncitorești și populare să-și revizuiască politica și chiar doctrina proprie.Berlinguer a Indicat că „P.C.I., împreună cu alte partide din Europa occidentală, acționează pentru a a- dapta interpretările doctrinei marxiste și acțiunea politică la relațiile istorice din fiecare țară, oferind o contribuție originală Ia gîndirea marxistă. Dar — a subliniat el — autonomia de acțiune politică șl teoretică, independența noastră organizatorică, dispariția oricărui partid- călăuză și a oricărui stat-călăuză, relațiile constructive cu socialiștii nu înseamnă iiici că noi vrem să devenim social-democrați, nici că încetăm să mai fim internaționaliști. Sîntem împotriva existentei unor directive comune și legături organizatorice o- bligatorii, dar sîntem favorabili găsirii unor puncte comune de analiză și colaborare".Secretarul general al P.C.I. a declarat, pe de altă parte, că „numai treptat și numai prin destindere vor fi posibile depășirea definitivă a blocurilor militare și așezarea securității tuturor țărilor pe alte baze. Dar — a adăugat el — cu toate că acceptăm clar actualele alianțe ale Italiei, noi, comuniștii, cerem să fie respins orice amestec străin în viața și hotărîrile politice interne".
★Premierul desemnat al Italiei, Aldo Moro, a prezentat miercuri propunerile democrat-creștinilor în vederea redresării economiei, propuneri ce alcătuiesc programul economic al unui viitor cabinet monocolor, ce va fi format din reprezentanții Partidului democrat-creștin, în cazul în care Moro va primi asigurări din partea' celorlalte partide de centru-stînga că nu vor face opoziție în parlament.
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agențiile de presă transmit:

de normalizarenu s-a semnalat nici un incident deosebit.Procesul de restabilire a păcii nu este lipsit de dificultăți, deoarece în unele puncte ale țării, în special în nord, la Tripoli, s-au mai semnalat unele luări de ostatici. Pe de altă parte, Federația sindicatelor din Liban a cerut adoptarea unor măsuri de urgență pentru ajutorarea a circa 250 000 de cetățeni libanezi amenințați de șomaj, ca urmare a celor aproape zece luni de lupte și distrugeri.

CAMBODGIA

Programarea alegerilor 
parlamentarePNOM PENH 4 (Agerpres). — într-un comunicat al guvernului Cam- bodgiei Democratice, difuzat de postul de radio din Pnom Penh, se anunță că, la 20 martie 1976, vor fi organizate alegeri pentru Consiliul reprezentanților poporului din Cam- bodgia (parlamentul țării). Comunicatul precizează că alegerile vor avea loc în conformitate cu prevederile constituționale, care stipulează că Consiliul | reprezentanților poporului este organul legislativ suprem, care stabilește liniile politicii interne și externe a Cambodgiei Democratice. Conform articolului 6 al Constituției. menționează comunicatul, alegerile vor fi organizate pe întreg teritoriul țării, votul fiind direct și secret. Consiliul reprezentanților poporului va număra 250 membri.

Sesiunea de primăvara a 
Comitetului pentru dezar
mare — s_a anuntat Ia Geneva — va începe la 17 februarie, la Palatul Națiunilor. S-a precizat că această dată a fost stabilită în urma consultărilor ce au avut loc între statele membre ale comitetului.

Plenara C.C. al P. C. din 
Venezuelaa avut loc Ia c^aca8- In cadrul dezbaterilor, participanții și-au exprimat sprijinul față de naționalizarea industriei petroliere a țării și au aprobat linia de dezvoltare a relațiilor Venezuelei cu țările socialiste.

Procurorul general al Ci
prului a dat dispoziții organelor politiei să deschidă o anchetă în vederea urmăririi penale a lui Nikos Samson, în legătură cu participarea acestuia la lovitura de stat din iulie 1974 și asumarea ilegală a președinției republicii. Un reprezentant al guvernului din Nicosia a declarat că arhiepiscopul Makarios va face, în curind, comunicări în legătură cu această problemă.

HpOl. societăților de CruceRoșie a lansat un apel la strîngerea de fonduri; alimente și medicamente pentru populația din Senegal, care este afectată de foametea provocată în special de invazia de rozătoare dinaceastă țară. Aproximativ 150 000 de sepegalezi, din zonele nordice și de-alungul coastei senegaleze, au de suferit din cauza lipsei acute de alimente.
Populația Egiptului era Iasfîrșitul anului 1975 de peste 38

milioane de locuitori, se arată într-un raport guvernamental elaborat de către Ministerul egiptean de Interne.
Pericolul recrudescenței 

fenomenelor inflaționiste în lumea occidentală persistă — a declarat guvernatorul Băncii Angliei, Gordon Richardson. El a declarat că inflația „ar putea să devină rapid foarte periculoasă" și să determine ca numărul șomerilor din cele 24 de țări membre ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) să depășească nivelul actual de 15 milioane persoane.
Prețul hîrtiei de ziarpe pia” ța canadiană va fi majorat cu 25 dolari per tonă, a anunțat compania „International Paper". Anterior, o măsură similară a fost adoptată în legătură cu piața americană, ambele urmind a intra in vigoare la 1 martie. Prețul hîrtiei de ziar va atinge astfel 285 dolari în S.U.A. și 265 dolari în Canada per tonă.
Deficitul bugetar al muni

cipalităților italiene a atins cifra de 25 000 miliarde lire. în ultimii zece ani. acest deficit a crescut cu aproape 600 la sută. Municipalitățile cer guvernului măsuri urgente pentru remedierea situației.
Deshidratare. Temperatura foarte ridicată care se înregistrează, în prezent, pe o mare parte a teritoriului Braziliei a provocat, numai în luna ianuarie a.c., moartea prin deshidratare a nu mai puțin de 176 copii, a anunțat Secretariatul pentru problemele sănătății din Sao Paulo, în aceeași perioadă, un număr de 25 906 copii au fost spitalizați la Sao Paulo din cauza deshidratării.

Un puternic cutremur de 
pămînt a resimțit, miercuridimineață, la Ciudad de Guatemala. Potrivit primelor estimări, mișcarea seismică a provocat moartea a 30 de persoane și rănirea altor 500. Numeroase clădiri au fost avariate, iar unele străzi sînt blocate de dărîmă-turi.
Permisiune condiționată 

„Concorde" poate ateriza 
în S.U.A.WASHINGTON 4 (Agerpres). — Ministrul transporturilor al Statelor Unite, William Coleman, a anunțat miercuri hotărîrea acestui departament al guvernului american în legătură cu dreptul acordat avioanelor supersonice franco-britanice „Concorde" de a utiliza aeroporturile „Dules" de lîngă Washington și „Kennedy" de lingă New York.Ministrul american a precizat că, pentru o perioadă de 16 luni, companiile „British Airways" și „Air France" vor putea folosi, cu titlu experimental, aparatele „Concord^" pentru un zbor pe zi spre Washington și două zboruri pe zi spre New York, în perioade cuprinse între o- rele 7,00 și 22,00. El a adăugat că dreptul de aterizare poate fi revocat cu un preaviz de patru luni sau, în caz de urgență, imediat. De menționat că pentru folosirea aeroportului „Kennedy" este necesar și avizul autorităților portuare din New York și New Jersey.Zborurile comerciale ale aparatelor „Concorde" de la Londra și Paris spre S.U.A. vor putea fi, astfel, inaugurate începînd din aprilie a.c.

DE PRETUTINDENI
• 1ARINGE CIBER

NETIC. Persoanele operate de laringe își pot recăpăta vocea grație unei proteze electronice, de forma unui cilindru, puse la punct de cercetătorii Institutului de cibernetică și electronică din Szczecin, R. P. Polonă. Ac- ționînd ca o membrană vibrantă, dispozitivul pune în mișcare aerul din cavitatea bucală, fă- cînd posibilă emiterea de sunete articulate, a căror înălțime se poate regla automat. Aparatul funcționează pe bază de baterii, care îi asigură autonomia timp de 12_ ore, iar în timpul nopții 
se Încarcă de la rețea.

• ADEVĂRUL DESPRE
POTOPUL BIBLIC. Pptri- 
vit oamenilor de știință de la Universitatea Miami, legendele despre potopul biblic, ca și despre alte inundații catastrofale din perioada preistorică, își au originea . într-o creștere generală a nivelului oceanelor și mărilor, acum aproximativ 10 500 de ani. Acest fenomen s-ar fi datorat topirii brusce a unor mari mase de gheață polară, ceea ce a dus la creșterea nivelului apelor cu 4,50—9 metri. Ca argumente se citează descoperirea de fosile de origine polară în Golful Mexic și în albia inițială a fluviului Mississippi, în orice caz, afirmă oamenii de știință menționați, inundațiile n-au avut asemenea proporții „ca să poată transporta o ambarcațiune precum arca lui Noe, pe un vîrf de munte". - ,(

• MICUL TARZAN. î» timp ce urmăreau un grup de maimuțe, vînătorl din Ramonga (Republica Burundi) au remarcat că unul din antropoide se mișca mai încet decit celelalte. Reușind să-1 captureze, spre marea lor surprindere și-au dat seama că au de a face cu un... băiețel, care mergea în patru labe, nu știa să vorbească și se exprima doar prin grimase. Micul Tarzan — a cărui vîrstă este apreciată la șapte ani — a fost predat la un orfelinat, unde învață, nu fără dificultăți, să se comporte ca orice băiețel noimal de vîrsta lui. Se pare că este vorba de un copil scăpat ca prin minune dintr-un masacru, cu prilejul conflictelor intertribale din 1972, care a fost „adoptat" de maimuțe.
• RĂZBOI HULIGA

NISMULUI PE STADI
OANE. Alarmați de înmulțirea cazurilor de huliganism să- virșite de spectatorii lnfierbîn- tați, suporterii cunoscutei echipe italiene de fotbal Milano au găsit o originală formă de asigurare a comportării civilizate în incinta stadioanelor. Este vorba de organizarea unor grupuri de voluntari care, răspîndiți în diferite sectoare ale tribunelor și peluzelor, vor semnala operativ forțelor de ordine, cu ajutorul unor aparate portative de radio- emisie-recepție, cazurile de încălcare a ordinii, pentru a se întocmi pe loc contravenienți- lor actele de trimitere în judecată. Legile italiene prevăd în asemenea cazuri amenzi grele și pedeapsa cu închisoarea pînă la trei ani.

• SCHELETUL UMAN 
Șl PLUMBUL. Specialiști de la Universitatea din Viena au constatat că scheletul omului conține din ce în ce mal mult plumb. Unele părți ale sale cuprind chiar o cantitate de plumb de 40 ori mai mare decît cea considerată normală I După părerea experților, această situație se explică atît prin natura alimentației, cît mai ales prin poluarea aerului pe care omul îl respiră. Principalele surse de poluare cu plumb sînt instalațiile de încălzire șl autovehiculele.

• „MANUALUL REU
ȘITEI". Pornind de la premisa că, în societatea capitalistă, nu capacitatea și calitățile reale ale individului conduc la succes, omul de afaceri american Robert Ringer a scris o carte — „A cîștiga prin intimidare" — con- ținînd un adevărat rețetar al „reușitei în viață". Secretul ar consta în epatarea și timorarea semenilor în viața de zi cu zi — de la compunerea unei expresii severe a feței (la nevoie, prin injecții speciale, care imobilizează, temporar, mușchii feței, făcînd imposibil chiar și un involuntar zîmbet amabil) și pînă la descinderea, la o întîl- nire de afaceri, neapărat dintr-un avion „personal" (fie el și închiriat), însoțit de o armată de colaboratori, secretari ș. a. Succesul de care se bucură a- cest „manual al reușitei" în rîn- durile celor ce aspiră să devină oameni de afaceri spune multe despre moravurile în societatea de consum.

• SPĂLATUL PE DINȚI, 
O PLĂCERE. Pentru a preveni apariția timpurie a cariilor dentare, medicii au recomandat ca, în genere, copiii, paralel cu utilizarea pastelor de dinți cu fluor, să evite consumul masiv de produse zaharoase — recomandare pe care, firește, micii amatori de dulciuri nu o prea respectă. Iată că în Finlanda s-a reușit obținerea unei paste de dinți care să aibă toate calitățile dulciurilor. Ea conține o substanță — „xilitol" — foarte eficace in combaterea bacteriilor și care are pe deasupra un gust foarte plăcut, fiind extrasă dintr-un suc zaharos prezent în anumite fructe și ciuperci. Se speră că în felul acesta copiii vor fi îndemnați să se spele pe dinți de mai multe ori pe zi.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dltuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă. București, Calea Grlvițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex; 11 683 sau 11 226. Tiparul 4 Combinatul Follgraflc CASA SCINTEH M 360


