
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX. SERIA II. Nr. 7777 6 PAGINI —30 BANI VINK1 24 MAI 1974

Eveniment de importanță și semnificație 
majoră în viața social-politică a țării, 

ieri și-a început lucrările

Primul Congres al Frontului Unității Socialiste
în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, joi după-amiază au început la 
București lucrările primului Congres al Frontului Unității 
Socialiste.

Acest eveniment de importanță și semnificație majoră 
în viața social-politică a țării, a întregului popor, a fost 
precedat de conferințele comunale, orășenești, municipale 
și județene ale Frontului Unității Socialiste, care au dez
bătut, într-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate, 
modul cum au fost înfăptuite sarcinile ce revin consiliilor 
F.U.S. și organizațiilor componente pentru realizarea pro
gramului partidului de dezvoltare economică și social-cul- 
turală a patriei, de perfecționare a organizării și condu
cerii muncii în toate domeniile, de lărgire a democrației 
socialiste. în acest cadru au fost stabilite, totodată, mă
suri în vederea ridicării activității F.U.S. pe un plan cali
tativ superior, corespunzător cerințelor etapei actuale de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

întîiul congres are loc la aproape șase ani de la înființa
rea Frontului Unității Socialiste, crearea tc, din inițiative 
partidului, marcînd o însemnată etapă în procesul de adîn- 
cire a democrației socialiste ce se desfășoară ki țara noas
tră, de atragere tot mai activă a maselor la conducerea 
statului. Frontul Unității Socialiste, cea mai largă și mai re
prezentativă organizație politică din România, unind în 
jurul Partidului Comunist Român, ca forță politică condu
cătoare, organizațiile de masă, obștești și profesionale, 
toate clasele^ și păturile societății noastre, îndeplinește un 
rol de primă însemnătate în sistemul democrației noastre 
socialiste. Prin activitatea sa, Frontul Unității Socialiste 
aduce o importantă contribuție la întărirea coeziunii clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, în jurul Partidului 
Comunist Român, la adîncirea prieteniei și unității dintre 
poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la mobiliza
rea tuturor oamenilor muncii pentru realizarea programului 
partidului. în ultimii ani, a sporit aportul său în multiple 
domenii ale vieții politice, economice și social-culturale, 
precum și pe plan extern, contribuind la întărirea solidari
tății forțelor democratice din lume în lupta pentru pace, 
libertate și _ progres social, la promovarea imperativelor 
destinderii și colaborării între popoare.

Congresul Frontului Unității Socialiste are Ioc în acest 
an jubiliar, cînd toți cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, își concentrează energiile, capacitățile crea
toare, inițiativa și puterea de muncă în vederea îndeplinirii 
cincinalului înainte de termen, pentru a întîmpina cu noi 
și importante realizări cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării țării și cel de-al Xl-lea Congres ai partidului.

—In sala Tăiatului Repu
blicii domnește o atmosferă 
sărbătorească, de puternic 
entuziasm. Pe fundalul sce
nei se află portretul tovară
șului Nicolas Ceaușescu, în
cadrat de steaguri roșii și 
tricolore și de inscripția: 
„Con dresul Frontului Unității 
Socialiste''.

La lucrări participă dele
gați aleși în cadrul conferin
țelor județene ale Frontului 
Unității Socialiste, reprezen
tând toate categoriile sociale, 
oameni ai muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, precum și delegați 
desemnați de organele cen
trale ale organizațiilor com
ponente ale F.U.S. Practic, 
ei reprezintă pe toți cetățenii 
României socialiste, expri- 
mtnd, în marele forum, ade
ziunea deplină a întregului 
popor la politica internă și 
externă a partidului, hotărîrea 
fermă de a milita cu pasiune 
și înaltă responsabilitate co
munistă și patriotică pentru 
înfăptuirea ei. Sînt prezenți, 
de asemenea, numeroși invi
tați.

Ora 16. La sosirea în sală, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt primiți cu vH și îndelungi aplauze, cu ura
te, manifestare însuflețită In 
care și-au găsit o nouă și vi
brantă expresie simțămintele 
de dragoste, stimă și prețui
re față de secretarul general 
al partidului și președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care conduce cu înțelep
ciune destinele națiunii noas
tre. Se scandează cu în- 
flăcărarei „Ceaușescu-P.C.R.*, „Ceaușescu-P.C.R.“.Deschizînd lucrările Congresului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a spus:Doresc să Încep prin a 
adresa, tn numele conauoerli do partid și de stat, precum și al meu, un salut călduros tuturor participantilor la primul Congres al Frontului Unității Socialiste, membrilor organizațiilor componente ale Frontului Unității Socialiste, întregului nostru popor, care, de fapt, oonstituie frontul unitar al societății noastre ce asigură triumful socialismului In România. (Aplauze).Declar deschis primul Con
gres al Frontului Unității So- 

(Continuare tn pag. e II-a)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Unirea forțelor progresiste 
naționale — factorul determinant 

al tuturor victoriilor istorice
ale poporului român■rimați tovarăși și prieteni.Primul Cor. grei al Frontului Unității Socialiste reprezintă un moment Istoric de mare importanță care deschide o nouă etapă in dezvoltarea vieții sociale și politice a României socialiste El are rolul de a consolida ba zele unul organism politic permanent, revoluționar. democratic, menit să constituie cadrul organizatoric adecvat pentru participarea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a Întregului popor, la viața politică, la conducerea tuturor domeniilor de activitate. In vederea Înfăptuirii programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate In România. (Aplauze puterniee).Constituit cu aproape șase ani In urmi. Frontul Unității Socialiste »-a afirmat cu putere, In viața societății noastre 

socialiste, ca un larg organism democratic de unire a tuturor organizațiilor politice, obștești, culturale, a eforturilor maselor largi populare, in frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru realizarea programului de ridicare a bunăstării și fericirii Întregului nostru popor. Frontul Unității Socialiste reunește toate clasele și 'categoriile sociale din țara noastră — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, celelalte categorii sociale, animate toate de aceleași interese șl acționînd In strir.să unltata In vederea Înfăptuirii programului de dezvoltare socialistă a României.Pornind de la recunoașterea rolului Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare a Întregii societăți românești, Frontul Unității Socialiste unește tn rfndurile sale sindicatele, organizațiile de femei, de

privind rolul și sarcinile 
Frontului Unității Socialiste 
în înfăptuirea programului 

de făurire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, a politicii 
externe a României 

de colaborare și pacetineret, celelalte organizații obștești, consiliile naționalităților conlocuitoare, organizații cooperatiste, științifice, culturale, reprezentanții cultelor.Se poate deci afirma, cu deplin temei, că primul Congres al Frontului Unității Socialiste constituie o expresie deosebit de grăitoare a marilor transformări revoluționare petrecute In România In cei 30 de ani care au trecut de la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, de la trecerea poporului român pe calea dezvoltării democratice și socialiste. El constituie expresia unității Întregului nostru popor in lupta pentru Înfăptuirea politicii de construcție socialistă, de pace și colabc.-are internațională a României (A- piauze puternice).Desfășurindu-se In ajunul marii sărbători naționale a României, Congresul Frontului Unității Socialiste poate constata cu deplină satisfacție strălucitele realizări obținute de poporul român pe calea construcției socialiste, a dezvoltării e- conomico-sociale, a ridicării nivelului său de trai material și cultural. Totodată, Congresul va marca, fără îndoială, un nou pas Înainte in unirea forțelor poporului nostru in vederea dezvoltări! in ritm intens a economiei naționale, ridicării nivelului general de progres și civilizație al țării. Congresul va impulsiona și mai mult lărgirea șl perfecționarea democrației socialiste, participarea activă a maselor populare, a Întregului popor la făurirea conștientă a propriului său destin, 

a propriei istorii socialiste și comunista. (Aplauze puterniee).Dragi tovarăși și prieteni,Victoria insurecției naționale armate, antifasciste și antilm- perialiste de la 23 August 1944 a încununat lupta dusă de Partidul Comunist Român pentru unirea tuturor forțelor democratice. antifasciste din țară, deschizînd calea unor mari transformări democratice, revoluționare In România. în Întreaga Istorie zbuciumată a luptei poporului român Împotriva dominației străine, pentru eliberarea socială și națională, u- nirea forțelor progresiste naționale a reprezentat factorul determinant al victoriilor do- bindite. Atit războaiele de neatimare duse de Mircea cel Bătrin, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, cit și luptele sociale, printre care marea răscoală a lui Doja, răscoalele țărănești ale lui Horia, Cloșca și Crișan, revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821, revoluția de la 1848, precum și unirea principatelor șl formarea statului național român in 1859 — toate se caracterizează prin preocuparea de a uni forțele populare. Realizarea unității in aceste lupte șl bătălii a dat impuls dezvoltării forțelor de producție, ridicării poporului nostru pe noi trepte de progres și civilizație.Odată cu Începuturile mișcării muncitorești in România, cu crearea primului partid munci- toresc-soclal-democrat in 1893, iar apoi a Partidului Comunist Român In 1921, realizarea uni

tății clasei muncitoare, alianța dintre muncitori și țărani, dintre toate forțele sociale progresiste, democratice, a stat continuu in centrul activității revoluționarilor români. In anii premergători celui de-al doilea război mondial, lupta pentru unirea forțelor antifasciste, democratice s-a intensificat și mai mult. Toate marile acțiuni împotriva fascismului și războiului din perioada anilor 1930—1940 s-au desfășurat pe baza unității de acțiune a clasei muncitoare, pe baza colaborării tot mal largi a forțelor democratice, antifasciste și antirăzboinice din țară. Grevele din anii 1932—1933, care au culminat cu puternicele lupte muncitorești de la Ploiești și Grivița, s-au sprijinit pe Frontul Unic Muncitoresc, ridicînd unitatea de acțiune a clasei muncitoare- pe o treaptă mai Înaltă.Colaborarea forțelor revoluționare, democratice, antifasciste a căpătat o formă politică superioară In anii 1934—1936 prin formarea Frontului Popular și realizarea victoriilor din alegerile parțiale ținute în 1936. Luptele din această perioadă, rezultatele alegerilor au demonstrat existența in țara noastră a unor puternice forțe sociale in stare să bareze calea fascismului șl să asigure o dezvoltare democratică a României. Din păcate, In acei ani nu s-a acționat cu destulă fermitate pentru consolidarea succeselor dobindlte. Aceasta a permis forțelor reacționare să treacă la
(Continuare In pag. a Il-a)

Sub președinția 
tovarășului

NICOLAE
CEAUȘESCU 
a avut loc 

ședința 
de constituire 
a Comitetului 

pentru consiliile 
populare

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a avut loc, joi dimineața, ședința de constituire a Comitetului pentru consiliile populare.Au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., primii-secretari ai comitetelor județene de partid și președinți ai consiliilor populare județene, membri ai conducerii unor ministere, primari da municipii, orașe și comune, activiști de partid și de stat.Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la sarcinile acestui organism în vederea îmbunătățirii radicale a conducerii și îndrumării activității consiliilor populare și în soluționarea problemelor complexe ce intră în atribuțiile lor, pentru creșterea rolului acestora în diferite domenii.Exprimîndu-și speranța că realmente acest organism va introduce un spirit nou, va asigura o bună coordonare și va da orientarea corespunzătoare activității consiliilor populare județene, orășenești, comunale în Îndeplinirea sarcinilor de mar» răspundere care le revin, secretarul general al partidului a urat noului organ succes în munca pe care o începe din momentul constituirii sale.
(Continuare în pag. a V-a)

Participanții la primul Congres al Frontului Unității Socialiste urmăresc cu deosebit interes expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document programatic de excepțională însemnătate
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măsuri represiva, la dizolvarea partidelor politice ți organizațiilor muncitorești, la instaurarea dictaturii regale. Trebuie spus insă că măsurile represive, dictatura regală nu numai că nu au Înăbușit mișcarea muncitorească, democratică, dar au dat chiar un nou impuls luptei pentru unitatea clasei muncitoare, a forțelor progresiste. In cadrul breslelor, unitatea dintre comuniști și socialiști a luat forme tot mai bine organizate. S-a lărgit colaborarea cu elementele de stin
gă, cu forțele democratice din rindul partidelor burgheze, precum și cu unii membri ai guvernului de dictatură regală. în Împrejurările în care situația internațională se agrava tot mai mult, iar norii războiului deveneau tot mai amenințători, valul grevelor din anii 1939—1940 urmărind apărarea intereselor oamenilor muncii capătă un tot mai pronunțat caracter politic, orientindu-se împotriva fascismului și războiului, pentru salvgardarea libertăților democratice ale maselor, a intereselor naționale ale țării.Mulți din cei prezenți la Congresul Frontului Unității Socialiste își mai amintesc de puternica reacție a forțelor antifasciste, a întregului nostru popor împotriva Pactului de la Mun- chen. Tnrolîndu-se în armată, comuniștii, socialiștii, celelalte forțe progresiste exprimau ho- tărîrea maselor populare de a lupta cu arma în mină împotriva Germaniei hitleriste. Marea demonstrație de la 1 Mai 1939, organizată pe baza Frontului Unic între comuniști și socialiști, a constituit răspunsul ferm față de capitularea de la Mun- chen, față de politica forțelor reacționare din România de în- feudare a țării Germaniei hitleriste. Toate acestea reflectau hotărirea și voința poporului român de a lupta pentru apărarea independenței și integrității naționale, împotriva fascismului. a războiului, pentru o politică nouă, de colaborare cu Uniunea Sovietică și cu celelalte forțe antihitleriste.Trebuie să menționez că în toată această perioadă, ca de altfel chiar de la înființarea sa, Partidul Comunist Român a a- cordat o mare atenție problemei naționale, luptei împotriva asupririi și inegalității naționale, întotdeauna partidul nostru a ținut sus steagul luptei pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării. Ca rezultat al acestei poziții marxist-leniniste, precum și a lichidării unor greșeli săvîr- șite în problema națională in trecut, în anii din ajunul celui de-al doilea război mondial unitatea de luptă a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte ■ naționalități a constituit un factor de mare importanță în lupta împotriva fascismului și războiului, în apărarea independenței naționale, a intereselor maselor largi populare. A- ceastă unitate s-a reflectat în toate marile bătălii de clasă, in puternicele mișcări greviste din acei ani, și în mod deosebit în luptele împotriva Dictatului de la Viena, pentru apărarea independenței și integrității României. (Vii aplauze).Forțele democratice, antifasciste, în frunte cu comuniștii, au constituit factorul principal al împotrivirii față de subordonarea țării noastre Germanici naziste și participarea României la războiul antisovietic. înțele- gînd pericolul pe care-1 reprezenta Germania hitleristă pentru interesele poporului român, ca și ale tuturor popoarelor, Partidul Comunist Român a nesocotit recomandarea Cominter- nului de a nu îndrepta ascuțișul luptei împotriva Germaniei fasciste. Considerind această recomandare greșită, contrară intereselor naționale ale României, cauzei democrației și păcii, Partidul Comunist Român a chemat masele populare la luptă ho- tărîtă contra hitlerismului. După cum se știe, din momentul dezlănțuirii războiului fascist împotriva Uniunii Sovietice, Partidul Comunist Român a lansat apelul la luptă activă împotriva agresiunii an- tisovietice, pentru ieșirea României din acest război, pentru a- lăturarea țării noastre la coaliția antihltleristă. în anii 1941- 1944 acțiunile Împotriva războiului antisovietic, de sabotare 

a mașinii de război fasciste, 

s-au desfășurat sub diferite forme, cu o amploare crescîndă. Odată cu organizarea grevelor șl actelor de sabotaj, cu constituirea grupelor de partizani șl a gărzilor patriotice, s-a intensificat activitatea pentru întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor naționale democratice. în anii războiului s-a constituit Frontul Patriotic Antifascist. în 1944, la 1 Mai, s-a realizat Frontul Unic Muncitoresc între Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat, iar apoi Blocul Partidelor Democratice. în același timp s-a dezvoltat colaborarea activă cu armata, cu cadrele de conducere ale acesteia, inclusiv cu Palatul, cu regele Mihai.Partidul nostru a pornit de la faptul că răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, ieșirea din războiul antisovietic și participarea la lupta împotriva Germaniei fasciste constituiau o necesitate istorică națională, iar realizarea acestor obiective impunea colaborarea cu toți aceia care erau gata, intr-o formă sau alta, să ia parte la această mare bătălie. în aceste împrejurări interne s-a pregătit și înfăptuit acțiunea istorică de la 23 August 1944, care marchează o cotitură - epocală în viața poporului român, în dezvoltarea României. Desigur, un rol important au avut, totodată, împrejurările internaționale în care s-a desfășurat această acțiune. Luptele eroice purtate de popoarele Uniunii Sovietice, de glorioasa armată sovietică care a dat cele mai mari jertfe și a dus greul războiului, luptele celorlalte țări aliate pe diferite fronturi, au exercitat o puternică înrîurire asupra desfășurării vieții politice din acea perioadă. Se cuvine să reamintim, în acest context, contribuția inestimabilă adusă de popoarele Europei la victoria asupra fascismului. După cum se știe, în anul 1944 Germania hitleristă suferea grave înfrîn- geri pe toate fronturile. Lupta popoarelor creștea în intensitate ; armata sovietică, ducînd greul luptei pentru zdrobirea Germaniei fasciste, înainta victorios. în aceste împrejurări interne și internaționale prielnice s-a trecut în România la organizarea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperia- liste, la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, la ieșirea din războiul antisovietic și alăturarea forțelor armate române, a întregii țări, războiului de eliberare, pînă la zdrobirea definitivă a Germaniei fasciste, întreaga luptă împotriva Germaniei hitleriste, pentru eliberarea deplină a țării; pînă la marea victorie din 1945, profundele transformări revoluționare și democratice realizate în țara noastră în acea perioadă s-au desfășurat pe baza unității de acțiune a clasei muncitoare, a unirii largi a tuturor forțelor progresiste și democratice.în noile condiții de după 23 August 1944. Partidul Comunist Român a acționat pentru găsirea celor mai bune forme de realizare a unității clasei muncitoare, a maselor populare. Pu- nînd pe primul plan unitatea clasei muncitoare el a asigurat întărirea Frontului Unic Muncitoresc și înfăptuirea unității politico-organizatorice a proletariatului prin crearea partidului unic muncitoresc. Partidul nostru a desfășurat o largă activitate pentru întărirea și dezvoltarea alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, în jurul căreia s-au unit intelectualitatea și celelalte categorii sociale care au înțeles că politica Partidului Comunist Român exprimă în modul cel mai consecvent interesele vitale, de bunăstare. fericire și pace ale întregului popor. (Vii aplauze).Soluționarea marxist-leninistă a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a reprezentat, de asemenea, un factor important în întărirea unității întregului popor în jurul Partidului Comunist Român.M-am referit mai pe larg la toate aceste momente din istoria frămîntată dar glorioasă a poporului nostru, deoarece ele relevă deosebit de pregnant că unitatea de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste naționale, a constituit întotdeauna factorul determinant al victoriilor, că lupta unită a maselor populare a fost aceea care a asigurat lichida

rea orînduirii burghezo-moșle- reștl și instaurarea puterii clasei muncitoare în alianță cu țărănimea, a făcut posibil ca poporul să devină stăpîn pe desti-
Obiectivul principal al Frontului
Unității Socialiste — realizarea 

programului partidului de dezvoltare 
economico-socială a țăriiStimați tovarăși,In cei 30 de ani care au trecut de la înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944, în țara noastră s-au produs transformări sociale, revoluționare fundamentale. Forțele de producție au cunoscut o puternică dezvoltare. în anii puterii populare producția industrială a țării a crescut de circa 30 de ori. S-au dezvoltat puternic noi ramuri industriale, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei contemporane. Succese importante s-au obținut în dezvoltarea agriculturii, care a fost reorganizată complet, pe baze noi, socialiste. Dintr-o țară slab dezvoltată, România a devenit un stat industrial-agrar în plină dezvoltare. Realizări de seamă au fost dobîndite în domeniul invățămîntului și culturii — factori de mare însemnătate pentru progresul general al țării.Semnificativ pentru amploarea dezvoltării economice și sociale a țării noastre este faptul că venitul național realizat anul trecut a fost de peste 12 ori mai mare decît cel din anul 1947.Pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea economiei, acreșterii avuției naționale, aasigurat ridicarea continuă a nivelului de trai material șispiritual al întregului popor — țelul fundamental al politicii partidului nostru, esența însăși a societății socialiste. Un indice elocvent al creșterii nivelului de viață al oamenilor muncii este faptul că în ultimii 25 de ani salariul real a crescut de aproape 5 ori, iar veniturile țărănimii, provenite din munca în agricultură, de 3,2 ori. în perioada 1945—1973 au fost construite din fondurile statului și din fondurile proprii ale populației peste 3 900 000 de locuințe, din care circa 1 600 000 în municipii, o- rașe și comune urbane și circa 2 300 000 în mediul rural. în această perioadă s-au mutat în case noi circa 12 000 000 de cetățeni, adică mai mult de jumătate din populația actuală a țării.Oricine poate constata marile schimbări săvîrșite în această perioadă în România, precum și abnegația și hotărirea cu care întregul nostru popor înfăptuiește politica partidului de dezvoltare multilaterală a țării. Nu există oraș, nu există comună unde să nu se reflecte — în construcțiile industriale și agricole. în locuințe, școli, spitale, așezăminte de cultură și alte realizări — ritmul intens de transformare a țării, ridi» carea gradului de civilizație dr întregului nostru popor.Pe măsura dezvoltării economiei naționale, a succeselor obținute în creșterea producției de bunuri materiale, a sporirii bogăției naționale, partidul și guvernul iau noi măsuri îndreptate spre ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, al întregului nostru popor. în curînd va fi adoptată legea retribuției care așează pe principii și mai echitabile veniturile cetățenilor, în raport de munca efectivă, prestată în folosul societății șl al lor înșiși, de contribuția fiecăruia la edificarea noii orînduiri în patria noastră. Proiectul de lege prevede realizarea, în această etapă, a unui raport de circa 6 la 1 între veniturile mai mici și cele mal mari, asigurind creșterea cu prioritate a veniturilor mici precum și o sporire în proporție corespunzătoare a veniturilor mari. Principalul beneficiar al acestor prevederi este tînăra generație care, după cum se 

nele sale, să-și făurească conștient viitorul liber, să edifice cu succes societatea socialistă pe pămlntul României. (Aplau
ze puternice, prelungite).

știe, ocupă de regulă la începutul activității primele trepte ale sistemului de retribuire ; aceasta arată grija partidului și statului pentru crearea unui cadru optim de viață și muncă tineretului, pentru intrarea sa în activitatea socială în condiții cit mai corespunzătoare. Legea este ■ menită să așeze pe baze noi întregul sistem de retribuție, atît în industrie cit și în agricultură, în toate sectoarele de activitate ale societății noastre, să asigure venituri comparabile tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Criteriile de retribuție a celor care lucrează în întreprinderile și instituțiile de stat, a celor din unitățile cooperatiste, precum și a producătorilor și meseriașilor individuali, a liberilor profesioniști vor duce la evitarea apariției unor noi disproporții în veniturile unor categorii de oameni ai muncii, la aplicarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste în întreaga repartiție socială, în politica generală a partidului și statului, de ridicare a nivelului de trai al poporului nostru. Doresc să reamintesc, de asemenea, că, începînd din luna august a acestui an, se va trece la cea de-a doua fază a aplicării măsurilor de sporire a retribuției, de care beneficiază toate categoriile de oameni ai muncii. In toate acestea se oglindește cu putere grija constantă a partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață materiale și spirituale ale poporului, se relevă faptul că în societatea noastră socialistă tot ceea ce se creează este subordonat omului, bunăstării și fericirii sale. (Aplauze puternice).înfăptuirea cu succes a revoluției socialiste a dus la lichidarea pentru totdeauna a vechilor relații de producție și făurirea relațiilor noi, cu caracter socialist. In mai puțin de trei decenii, poporul român a parcurs mai multe etape ale dezvoltării sale istorice. S-au realizat transformări fundamentale în viața socială și s-a înfăptuit cu succes revoluția proletară. Socialismul a învins definitiv în toate sferele activității economico-sociale. Ca urmare a acestor mari victorii, am putut trece la o nouă etapă — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate in România. (Aplauze îndelungate).După cum se știe, sarcinile trasate de Congresul al X-lea în vederea dezvoltării economico-sociale a țării in ritm intens, pentru lichidarea rămînerii in urmă din punct de vedere p- conomic și apropierea de țările dezvoltate pe acest plan, pentru egalizarea nivelului forțelo’- de producție cu țările socialiste avansate se realizează cu succes. în decursul ultimilor trei ani, producția industrială a crescut intr-un ritm de circa 14 Ia sută, realizîndu-se peste plan produse de aproximativ 30 miliarde lei. Pe primele patru luni ale acestui an, ritmul de creștere a producției industriale față de anul precedent esfe de circa 15 la sută. Toate a- ceste realizări demonstrează realismul planului cincinal elaborat de Congresul al X-Iea și a sarcinilor trasate de Conferința Națională. Ele atestă ri dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a realiza în bune condițiunl și înainte de termen planul cincinal. (Aplauze puternice).Succesele dobîndite în anii construcției socialiste, înfăptuirea in bune condițiunl a programului elaborat de Congresul al X-lea sînt o dovadă vie a justeții politicii marxist-leniniste a partidului nostru care a- plică in mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile concrete din Româ

nia. Acesta realizări mărețe slnt rezultatul muncii eroice a clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste care își îndeplinește cu cinste rolul său Istoric — al activității țărănimii cooperatiste, a întregii țărănimi, al eforturilor intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului nostru popor.Pentru toate aceste realizări, doresc ca și de la înalta tribună a primului Congres al Frontului Unității Socialiste să adresez cele mai calde felicitări muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor și să urez tuturor noi și noi succese în activitatea viitoare. (A- plauze puternice, prelungite).Sarcinile mari, deosebit de complexe, pe care le pune în fața noastră înfăptuirea mărețului program de dezvoltare a țării elaborat de partid cer, în continuare, o muncă susținută, entuziastă, plină de abnegație din partea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. Progresul multilateral al societății noastre cere ridicarea la un nivel superior a activității din industrie, din agricultură, din toate sectoarele vieții economice și sociale, punerea tot mai eficientă în valoare a potențialului material și uman de care dispunem, creșterea puternică a productivității muncii sociale, ridicarea calității tuturor produselor și a nivelului lor tehnic. O importantă primordială pentru dezvoltarea economică în ritm rapid a țării noastre are reducerea cheltuielilor materiale de producție, a consumurilor de materii prime și materiale, introducerea unui regim strict de economii în toate sferele activității productive.Este cunoscută amploarea crizei energetice și de materii prime care are loc în prezent pe plan mondial și care determină creșterea vertiginoasă a prețurilor la o serie de produse de bază cum sînt petrolul, laminatele, cuprul, nichelul, bumbacul, hirtia și altele. Față de anul 1971, media prețurilor mondiale înregistrate în primele luni ale acestui an a crescut la țiței de 5,25 ori, la cupru de 2,36 ori, la zinc de peste 5 ori, la tablă groasă de peste 3 ori, la bumbac de 2,4 ori ; prețul hirtiei este în prezent de peste 400 dolari tona, fiind de circa 2,3 ori mai mare decît în 1971. Or, trebuie să constatăm din păcate, că la a- ceste produse, în economia noastră consumurile nu numai că nu au scăzut, dar au crescut de-a lungul anilor, — fără să crească, în mod corespunzător, producția bunurilor materiale — menținindu-se și în prezent, cu toate măsurile luate, la un nivel ridicat. Iată de ce este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru mai buna folosire a resurselor proprii de materii prime, pentru asigurarea unor înlocuitori la produsele deficitare și, totodată, pentru raționalizarea strictă a consumurilor in toate ramurile economiei, lichi- dindu-se cu desăvirșire orice formă de risipă care are drept repercusiuni reducerea venitului național, deci și a posibilităților de creștere a economiei naționale, a bunăstării oamenilor muncii. Este necesar ca aceste probleme fundamentale ale vieții noastre economice, de care depinde progresul general al societății, să stea în centrul preocupărilor și activității Frontului Unității Socialiste, a tuturor organizațiilor sale componente, să fie larg dezbătute cu masele de oameni ai muncii, să devină cauza generală a întregului nostru popor.Doresc, ca de la această tribună, să exprim • convingerea conducerii partidului și statului că întreaga noastră clasă muncitoare. țărănimea, intelectualitatea, toți cetățenii patriei — care își afirmă cu putere uriașa capacitate de creație și devotamentul față de politica partidului, In marea operă de edificare a socialismului — vor acționa și in viitor strîns imiți, sub conducerea partidului, pentru perfecționarea și modernizarea continuă a e- conomiei noastre naționale, pentru Îndeplinirea prevederilor planului cincinal înainte de termen, pentru ridicarea României pe noi culmi de civilizație și bunăstare. (Aplauze puternice, prelungite)

Frontul Unității Socialiste — 
expresie a noii structuri sociale 
a României, a unității întregului 

popor în jurul partiduluiDragi tovarăși și prieteni,Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, generalizarea noilor relații de producție și perfecționarea lor continuă au schimbat fundamental structura socială a României. Au fost lichidate pentru totdeauna clasele asupritoare — capitaliștii, moșierii, chiaburii ; s-a pus capăt definitiv oricăror forme de exploatare și asuprire a oamenilor muncii. S-a deschis calea pentru afirmarea muncii libere în folosul fiecărui cetățean al țării și al întregii societăți. Astăzi, societatea socialistă românească este compusă din clase și categorii sociale muncitoare prietene, care își bazează existența pe activitatea creatoare în diferite sectoare, pe munca productivă pentru sine și pentru societate. Clasa muncitoare s-a transformat în- tr-o clasă nouă, într-o clasă de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători. In această dublă calitate muncitorimea a devenit clasă conducătoare, constituind, în alianță cu țărănimea, baza trainică, de neclintit a orînduirii noastre socialiste. Ca rezultat al dezvoltării accelerate a industriei socialiste. rîndurile clasei muncitoare au crescut și cresc în ritm rapid, devenind astfel și nume- ricește principala clasă a societății noastre. Țărănimea, în urma lichidării proprietății particulare fărîmițate, a cooperativizării agriculturii și creării marii proprietăți socialiste, a devenit o clasă nouă, proprietară și producătoare în același timp, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea ocupă un loc important în producția de bunuri materiale, în întreaga dezvoltare a societății noastre socialiste. Schimbări fundamentale s-au produs și în rîndurile intelectualității care a devenit, de fapt, o intelectualitate nouă. Provenită în cea mai mare parte din rîndurile clasei muncitoare și ale țărănimii cooperatiste, ea participă activ în producția de bunuri materiale, în activitatea științifică, în învăță- mînt, în ridicarea nivelului de cultură al întregului popor, ju- cînd un rol tot mai însemnat în întreaga viață socială, în progresul societății socialiste. Personalul din administrație și servicii constituie o altă categorie de oameni ai muncii care îndeplinește o funcție socială importantă, contribuind la buna desfășurare a activității publice, la satisfacerea cerințelor tot mai complexe ale maselor largi de cetățeni. Odată cu organizarea cooperativelor meșteșugărești și micii meseriași s-au transformat într-o categorie socială nouă, fiind proprietari in comun asupra mijloacelor de producție și producători de bunuri materiale. De asemenea, în societatea noastră ' există un număr de liber profesioniști care desfășoară anumite activități utile din punct de vedere social. în structura socială se regăsește și o categorie restrînsă de țărani particulari, îndeosebi în zonele de munte și submontane, a căror existență este legată direct de activitatea productivă pe pă- mîntul pe care îl deține, precum și de munca la lucrări silvice și alte activități neagricole. De asemenea, mal există un anumit număr de meseriași particulari care își întemeiază existența pe munca lor și a familiilor lor.Analizînd noua structură socială a României, se poate constata că societatea socialistă românească este alcătuită din clasa muncitoare, țărănimea cooneratistă, intelectualitatea, meseriașii cooperatori și celelalte categorii la care m-am referit, toți întemeindu-și existența pe munca proprie în sfera creației materiale sau spirituale. Putem deci afirma cu deplin temei că întreaga noastră societate este compusă din clase și categorii sociale care participă activ la munca productivă șl sînt vital interesate în creșterea și modernizarea 

continuă a forțelor de producție, in perfecționarea relațiilor socialiste, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și în trecerea la comunism în România. (Aplauze puternice).Dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea continuă a relațiilor de producție duc la omogenizarea continuă a societății, la apropierea dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii sociale, la dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre munca industrială și cea agricolă, dintre munca fizică și munca intelectuală — pe baza ridicării continue a nivelului de conștiință al maselor populare, a introducerii în producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, a mecanizării, automatizării și ciber- netizării proceselor de producție. Aceste procese evoluează în direcția formării unei societăți unitare a tuturor oamenilor muncii, al cărei unic scop este sporirea continuă a producției de bunuri materiale, ridicarea nivelului de cultură al întregului popor, a unei societăți a oamenilor muncii proprietari a- supra mijloacelor de producție și„ totodată, producători ai tuturor bunurilor materiale și spirituale, a căror existență se bazează pe munca pentru sine și pentru societate.Iată de ce putem afirma cu deplin temei, că, prin compo-. nența sa. Frontul Unității Socialiste constituie expresia cea mai grăitoare a schimbărilor fundamentale produse in structura socială a țării, precum și a perspectivei de unire tot mai strînsă și de apropiere tot mai deplină a tuturor claselor și categoriilor sociale în făurirea noii societăți de oameni ai muncii, a societății comuniste. (A-\ plauze puternice).Stimați tovarăși,în elaborarea politicii generale de edificare 'a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere treptată spre comunism, partidul nostru pornește de la faptul că trebuie a- vute permanent în vedere particularitățile istorice, sociale și naționale din fiecare țară, din fiecare etapă de dezvoltare. Experiența istorică demonstrează că adevărurile generale universal valabile, principiile de bază ale socialismului, trebuie să călăuzească activitatea fiecărui partid revoluționar care își propune reorganizarea pe baze noi, socialiste a țării. Aceasta presupune lichidarea asupririi sociale. deci desființarea claselor exploatatoare, a proprietății private asupra mijloacelor de producție și făurirea unor npi relații de producție, lichidarea vechilor forme de repartiție capitalistă care presupun inegalitatea. împărțirea societății în bogati și săraci și realizarea u- nei repartiții noi. socialiste, bazate pe principiile echității și dreptății sociale. pornindu-se de la criteriul unic al cantității și calității muncii, al rolului pe care îl are fiecare în dezvoltarea societății umane. Urmărind realizarea acestor o- biective fundamentale, fiecare popor, fiecare națiune va folosi forme și căi care corespund cel mai bine condițiilor sale specifice.Avem în vedere, de asemenea, faptul că națiunea, deci și statele naționale independente, au încă un rol important de jucat în dezvoltarea economico- socială a omenirii. în condițiile de astăzi. întărirea națiunilor, a statelor naționale independente, constituie un factor al progresului social, al luptei împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonia.liste, al afirmării unor relații internaționale noi, bazate pe egalitate și respect, pe dreptul fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, corespunzător năzuințelor sale. Ți- nînd seama de aceste considerente, România dezvoltă larg relații de colaborare cu toate statele care se pronunță și ac

ționează pentru dezvoltarea e» 
conomlcă socială independentă.Am pornit și pornim de la realitatea că în România, alături de poporul român, de-a lungul secolelor s-au așezat și alte naționalități, Îndeosebi maghiari și germani și că oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, au făurit împreună tot ceea oe s-a realizat pe aceste meleaguri. Ei au dus nenumărate lupte comune împotriva asupritorilor, împreună au luptat pentru răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, împreună au obținut mărețele victorii din anii construcției socialiste. Acționind in spiritul principiilor marxist-leniniste, partidul nostru a asigurat deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Am considerat și considerăm că manifestarea deplină a egalității în drepturi a tuturor cetățenilor cere dezvoltarea corespunzătoare a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării ; aceasta este baza adevăratei egalități, a participării efective a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la întreaga activitate economică și socială a țării. Am acordat și acordăm atenția corespunzătoare activității de în- vățămînt și cultură, precum și folosirii limbilor naționalităților conlocuitoare în diferite domenii de activitate. Dezvoltarea în continuare a forțelor de producție în toate zonele țării va crea condițiuni pentru intensificarea participării cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la întreaga viață economico-socia- lă. va întări și mai mult solidaritatea și frăția între toți oamenii muncii, va cimenta unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Se poate spune că Frontul Unității Socialiste, care reunește Partidul Comunist Român. toate organizațiile de masă și obștești, profesionale, culturale, consiliile oamenilor muncii de altă naționalitate, precum și cultele este cu adevărat cel mal larg organism politic democratic în cadrul căruia se realizează tot mai strîns unitatea maselor largi populare în jurul partidului — forța politică conducătoare a întregii societăți românești.Un rol deosebit de important în activitatea Frontului Unității Socialiste au organizațiile sindicale, care cuprind în rindurile lor milioane de oameni ai muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere, din întreprinderi agricole de stat, din instituții social-culturale. Avind reprezentanți în guvern, în organele colective ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor, ale tuturor organizațiilor economico- sociale, sindicatele participă activ la elaborarea tuturor măsurilor privind dezvoltarea eco- nomico-socială, a țării, la înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Ele aduc o contribuție tot mai mare la stimularea participării celor ce muncesc in conducerea unităților de producție, in bur.a gospodărire a avuției naționale, în dezvoltarea proprietății socialiste, in stimularea inițiativei creatoare a oamenilor muncii, in efortul de valorificare tot mai eficientă a resurselor materiale și umane ale societății noastre,. in dezvoltarea și adincirea democrației economice, muncitorești. Sindicatele au, .de asemenea, sarcini importante în organizarea calificării profesionale, a pregătirii tehnice și științifice a celor ce muncesc. în desfășurarea muncii cultural-educative de formare a conștiinței socialiste, a noii atitudini față de muncă și avutul obștesc, a atitudinii cțâmenilor muncii de producători șl proprietari ai mijloacelor de producție. Sindicatelor le revin răspunderi însemnate în domeniul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc, în exercitarea controlului obștesc, în soluționarea, corespunzător politicii partidului și' statului și pe baza legilor țării, a multiplelor probleme de viață ale oamenilor muncii.Una din marile realizări ala regimului nostru socialist o constituie asigurarea condițiilor pentru afirmarea, în toate do-

(Continuare în pag. a Ill-a)

(Urmare din pag. I) cialiste și adresez oele mai bune urări de succes lucrărilor sale. (Aplauze).
Delegații au ales în unani

mitate prezidiul Congresului, 
din care fac parte tovarășii: Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Elena Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Florian Dă- nălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Manea Mă- nescu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Chivu Stoica, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Da- lea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Iosif Uglar, Ștefan Andrei, Nicolae Agachi, vicepre
ședinte al Consiliului național 
al F.U.S., Dumitru Bejan, 
președinte al Centrocoop, Radu Beligan, director al 
Teatrului Național din Bucu
rești, Gheorghe Blaj, pre
ședintele Consiliului județean 
Maramureș al F.U.S., Constantin Boștină, președintele 
Consiliului Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști 
din România, Mihai Burcă, președintele Consi
liului național al Socie
tății de Cruce Roșie, Emil Bobu, membru al Consiliului 
național al F.U.S., Zoe Du- mitrescu-Bușulenga, profesor 
universitar, Boris Cazacu, 
președintele Societății de ști
ințe filologice, Maria Cîrciu- maru, țărancă cooperatoare,

C.A.P. Cuza Vodă, județul 
Brăila, Petruța Constantinescu, 
președinte al C.A.P. Fierbinți, 
județul Ilfov, Ion Brăduț Co- valiu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, Adalbert Crișan, președintele Consiliu
lui județean Bistrița-Năsăud 
al F.U.S., Georgeta Cristolo- veanu, directorul Combinatu
lui de mătase din București, Nicolae Croitoru, secretar al 
C.C. al U.T.C., Alexandru 
Czege, președintele C.A.P. 
Salonta, județul Bihor, Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului național al F.U.S., Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului național al 
F.U.S., Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozito
rilor, Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate germană, Nicolae Furtună, directorul schelei petro
liere Băicoi, județul Prahova, Nioolae Gaidagiu, președinte
le C.A.P. Topalu, județul 
Constanța, Nicolae Gartner, 
operator chimist la Întreprin
derea Dermatina din Timișoa
ra, Nicolae Guină, președin
tele Comitetului foștilor lup
tători antifasciști, Veceslav Hamaj, președintele Asociației 
crescătorilor de albine, Nestor Ignat, președintele Uniu
nii Ziariștilor, Tudor Io- nescu, președintele Comi
tetului național pentru
apărarea păcii, Milan Io- vanovici, președintele Con
siliului oamenilor muncii de

naționalitate sîrbă din jude
țul Timiș, Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
național al F.U.S., Albert Klein, episcop al Episcopiei 
Evanghelice C.A. Sibiu, loan Lazăr, lăcătuș la Întreprinde
rea de autocamioane din Bra
șov, Cezar Lăzărescu, pre
ședintele Uniunii arhitecților, Mana Lefter, inginer la În
treprinderea de mase plastice 
din București, Aurelia Leu- cean, muncitoare la între
prinderea textilă din Arad, Justinian Marina, patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, Comeliu. Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului națio
nal al F.U.S., Ecaterina Meltzer, muncitoare la Între
prinderea „Steaua Roșie" din 
Sibiu, Aldea Militant, pre
ședintele U.N.C.A.P., Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei și Sucevei, Gheorghița Muntianu, muncitoare la Com
binatul de fibre sintetice din 
Săvinești, județul Neamț, Ferdinand Nagy, președintele 
Consiliului județean Covasna 
al F.U.S., Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, E- milian Nucescu, președintele 
Asociației juriștilor, Laszlo Papp, episcopul Epis
copiei reformate din O- 
raaea, Istvan Peterfi, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționa
litate maghiară, Ion Popescu- Gopo, președintele Asociației 
cineaștilor, Vasile Potop, pre

ședintele Consiliului județean 
Iași al F.U.S., Virgiliu Radu- lian, președintele Consiliului 
național al organizației pionie
rilor, Remus Răduleț, acade
mician, președintele Comisiei 
centrale pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice, Oliviu Rusu, președintele Con
siliului național al inginerilor 
și tehnicienilor, Alexandru Sencovici, președintele Co
misiei pentru industrie, con
strucții și transporturi a 
M.A.N., Elena Sereda, actri
ță, Teatrul Național Bucu
rești, Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, 
general de armată Ia- cob Teclu, președintele 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul anti
fascist, Eleonora Toma, bri
gadier la C.A.P. Dor Mărunt, 
județul Ialomița, Ion Turcu, 
vicepreședinte al Consiliului 
național al F.U.S., Costache Trotuș, directorul Combinatu
lui siderurgic Hunedoara, loan Ursu, președintele Consiliu
lui național pentru știință și 
tehnologie, Geza Vida, sculp
tor, Marin Voiculescu, pre
ședintele Uniunii societăților 
de științe medicale, Iosif Weininger, lăcătuș la între
prinderea de construcții de 
mașini din Reșița, județul 
Caraș-Severin, Ilarion Zaha- riduc, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate ucraineană din ju
dețul Suceava, Vasile Zaiaț,

miner la Exploatarea minieră 
Borșa, județul Maramureș.

In continuare, lucrările șe
dinței au fost conduse de to
varășul Ștefan Voitec.

Au fost alese celelalte or
gane ale Congresului: Co
misia de validare și Secreta
riatul Congresului.

Din Comisia de validare 
fac parte tovarășii: Ion Ca- trinescu, Teodor Coman, Victor Constantinescu, Zorica Ghețe, Erich Hellerman, Stelian Ionescu, Mihai Jelip, Ștefana Măndița, Jenică Ne- delcuță, Ilona Petho, Marin Preda, Laurențiu Profeta, Teodor Prunea, Lenuța Șer- ban, Vasile Vieru.Secretariatul Congresului 
este format din tovarășii : Ion Cîrcei, Ion Coman, Petre Dănică, Alexandru Ionescu, Alexandru Kopandi, Constantin Matei, Nicolae Matei, Paul Nagy, Gheorghe Paloș, Gheorghe Popa, Richard Winter.

Apoi a fost adoptată în 
unanimitate ordinea de zi a 
Congresului ;1. Rolul și sarcinile Frontului Unității Socialiste în înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a politicii externe a României de colaborare și pace;2. Proiectul Statutului Frontului Unității Socialiste ;3. Alegerea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.

In continuarea lucrărilor, e 
fost aleasă Comisia de redactare a proiectului de rezoluție a Congresului, alcătuită 
din tovarășii: NicolaeCeaușescu, președinte al Co
misiei, Elena Ceaușescu, Manea Mănescu, Filița Barbu, Dumitru Bejan, Sofia Be- rindei, Cornel Burtică, Ion Brăduț Covaliu, Mihai Dalea, Florian Dănălache, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Tarnara Dobrin, Ion Dumitrescu, Eduard Eisenburger, Mihai Gere, Nestor Ignat, Ion Lipp, Cor- neliu Mănescu, Ștefan Mocu- ța, Elisabeta Moszoryak, Octavian Paler, Constantin Petre, Istvan Peterfi, Despina Popescu, Dumitru Popescu, Magda Porkolab, Remus Răduleț, Oliviu Rusu, Zaharia Stancu, Ion Stănescu, Gheorghe Stoica, Vasile Vaida, Iuliana Vlăsceanu.

De asemenea, a fost aleasă comisia care urmează să prezinte Congresului propuneri de membri în Consiliul național al Frontului Unității Socialiste. Din comisie fac parte 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
președinte al Comisiei, Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, Ion Ioniță, Jivca Adamovici, Ilie Alexe, Andrei Antalfy, Ștefan Bălan, Kalman Ba- rabaș, Anton Breitenhofer, Ion Bucșa, Mihai Burcă, Boris Cazacu, Ion Cazacu, Nicu Ceaușescu, Aneta Ciobanu, Nicolae Cioroiu, Dina Cocea,

Petre Constantin, Nicolae Croitoru, Dumitru Dămăcea- nu, Adrian Dimitriu, Marin Dragnea, Mihai Drăgănescu, Ludovic Fazekas, Octavian Fodor, Elwen Gerhardt, Gheorghe Goina, Maria Groza, Grigore Guțu, Carol Gollner, Nicolae Hudițeanu, Caius Iacob, Eugen Jebeleanu, Constantin Jugurică, Ovidiu Maitec, Aldea Militam, Eugen Mîrza, Mircea Mureșan, Miron Nicolescu, Irina Oa- nea, Lidia Orădean, Viorica Paraschivescu, Gheorghe Petrescu, Ștefania Piesciuk, Iulian Ploștinaru, Emanoil Popescu, Elena Pro- daniuc, Virgiliu Radulian, Sanda Rangheț, Victor Ră- duț, Alexandru Răduț, Gheorghe Roșu, Dușan Sablici, Toma Spiridon, Dezideriu Szilagyi, Gheorghe Tănase, Virgil Teodorescu, Zeno Van- cea.
Delegații au aprobat oa vii

torul Consiliu național al 
Frontului Unității Socialiste 
să fie format din 475 de 
membri.

•In legătură cu desfășurarea 
lucrărilor, Congresul a hotărît 
ca acestea să aibă loc în șe
dințe plenare și în cadrul a 
cinci comisii pentru a crea po
sibilitatea unui număr cit mai 
mare de delegați să poată lua 
cuvîntul și să-și aducă astfel 
contribuția efectivă la dezba
terea și aprofundarea proble
melor înscrise pe ordinea de 
zi. La lucrările comisiilor vor

putea participa alături de de
legați și invitații la Congres.

Delegații au aprobat con
stituirea următoarelor comisii 
ale congresului: Comisia pen
tru dezbaterea sarcinilor ce 
revin Frontului Unității So
cialiste în realizarea planului 
in industrie ; Comisia pentru 
dezbaterea sarcinilor ce re
vin Frontului Unității Socia
liste in educarea socialistă a 
maselor; Comisia pentru 
dezbaterea sarcinilor ce re
vin Frontului Unității Socia
liste în realizarea programului 
de dezvoltare a agriculturii; 
Comisia pentru dezbaterea 
sarcinilor ce revin Frontului 
Unității Socialiste în dezvol
tarea comerțului, a serviciilor 
către populație, îmbunătățirea 
controlului obștesc, în vederea 
realizării programului de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc ; Co
misia pentru dezbaterii sar
cinilor ce revin Frontului V- 
nității Socialiste în promova
rea politicii externe a parti
dului și statului.în aplauzele și ovațiile celor prezenți, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a prezentat expunerea privind rolul și sarcinile Frontului Unității Socialiste în înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a politicii externe a României de colaborare și pace.

Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document programatic de ex
cepțională însemnătate, a fost 
urmărită cu deosebită atenție 
și viu interes, subliniată in 
repetate rînduri cu îndelungi 
aplauze și aclamații.

In numele Congresului, to
varășul Ștefan Voitec a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru strălucita, 
larg cuprinzătoarea sa expu
nere, călăuză sigură și însu- 
flețitoare în activitatea Fron
tului Unității Socialiste, în 
munca întregului nostru po
por, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru 
înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a po
liticii externe a României de 
colaborare și pace.

Sub înalta cupolă au ră
sunat, minute în șir, glasu
rile miilor de participanți ca
re au aclamat cu înflăcărare 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și secretarul său gene
ral, pentru patria noastră so
cialistă.

■ir
Lucrările au continuat apoi 

în cele cinci comisii ale Con
gresului, urmînd oa ele să 
fie reluate în plen vineri di
mineața.

Ședința de deschidere e 
Congresului a fost tronsmisă 
de posturile noastre de radio 
și televiziune.
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tării.a și se va de pro- societate, activita-

meniile de activitate ale societății, a energiei și potențialului creator al femeilor care reprezintă jumătate din populația țării. Femeile au un rol hotă- rîtor în dezvoltarea societății, în menținerea unei structuri corespunzătoare, de vîrstă, a populației, în creșterea și educarea copiilor — factori determinant pentru viitorul națiunii noastre socialiste. Tocmai pornind de la acest rol important, partidul și statul acordă o mare atenție condițiilor de muncă și de viață ale femeilor, creării cadrului corespunzător pentru ca ele să poată lua parte activă la întreaga viață economică și social-politică Partidul se preocupă preocupa și în viitor movarea femeilor în în toate domeniile de te. corespunzător capacității și aptitudinilor lor, de soluționare judicioasă a problemelor lor specifice, de întărire necontenită a familiei, ca nucleu de bază a societății socialiste.Un rol tot mai important în Întreaga activitate de construcție a socialismului în tara noastră îl are tînăra generație. Tineretul este prezent în primele rinduri ale luptei pentru modernizarea producției de bunuri materiale, pentru promovarea cuceririlor științei și tehnicii noi, pentru introducerea, principiilor eticii și echității socialiste în toate domeniile vieții sociale. Pornind de la faptul că socialismul este orînduirea noului, a viitorului, apreciem că tineretul, prin elanul și dinamismul său clocotitor, prin aspirația sa spre progres și civilizație, spre o viață tot mai bună și mai echitabilă, reprezintă o importantă forță a mersului nostru înainte, un factor de mare importanță al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România, al creării condițiilor îh vederea trecerii spre comunism., Prin unirea organizațiilor de masă și obștești care reprezintă marea majoritate a populației tării, sub conducerea partidului, în cadrul Frontului Unității Socialiste se creează un adevărat forum național în care masele populare cele mai largi, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, participă activ la conducerea societății. Tocmai de aceea, Frontului îi revin sarcini importante în coordonarea activității tuturor organizațiilor componente, astfel incit fiecare șă-și poată îndeplini cît vine în gura o cit mai la viața .nomică a țării. Frontul Unității Socialiste va trebui să asigure antrenarea la acțiunile pe care la întreprinde, a tuturor organizațiilor din care este alcătuit, precum și exercitarea unui control reciproc între acestea, în vederea realizării cu forțe comune a obiectivelor unice care decurg din programul partidului, ce corespunde intereselor vitale ale întregii noastre societăți socialiste. (Aplauze pu
ternice).

mai bine rolul ce-i re- societate, să poată asi- participare efectivă și activă a membrilor lor politică și social-eco-

Stimați tovarăși,Vorbind despre realizarea u- nității depline a Întregului nos
tru popor în jurul politicii par
tidului, consider necesar să de-

Creșterea rolului statului socialist 
în edificarea noii orînduiri

Stimați tovarăși,După cum am mai menționat, Partidul Comunist Român reprezintă forța politică conducătoare a Întregii noastre societăți. Acest rol, recunoscut astăzi de tot poporul, partidul nostru l-a cîștigat în lupte grele, prin jertfe, printr-o politică consecventă de apărare a intereselor vJtale ale maselor populare, de asigurare a independenței și suveranității țării, prin ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, printr-o politică de colaborare și pace cu țările socialiste, cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Evident, în dezvoltarea viitoare a societății noastre socialiste, în cadrul frontului larg al unității socialiste, Partidul Comunist Român va continua să reprezinte forța conducătoare a națiunii noastre, asigurind elaborarea politicii și conducerea întregii activități de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România.Totodată, în activitatea de a- dificare a socialismului, un rol important joacă statul oamenilor muncii care asigură cadrul organizatoric corespunzător pentru buna funcționare, în mod unitar a tuturor sectoarelor de activitate, pentru aplicarea fermă și consecventă a politicii Partidului Comunist Român, pentru apărarea cuceririlor revoluționare și asigurarea mersului ferm înainte pe calea socialismului a poporului nostru. Pornim de la faptul că statul are de jucat un rol important atît în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cît și în perioada trecerii la edificarea societății comuniste. Do aceea vom acționa continuu pentru perfecționarea statului, ca instrument principal al exercitării puterii oamenilor muncii, pentru participarea întregului popor la făurirea conștientă a propriului său destin.Fără îndoială că în raport cu dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor de producție, în raport de situația internațională, într-o etapă sau alta se va pune un accent mai mare sau mai mic pe anumite laturi ale activității statului. Indiferent de împrejurări însă, devine tot mai important rolul său organizatoric, de planificare și conducere a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate și a făuririi societății comuniste.La baza organizării și activității statului stă Constituția țării — carta fundamentală ce definește structura organizato-

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
societa-de la ne- conștiin- religioase

a-

cetățean, recu- in conformitate țării. asigurind către cetățeni alteia dintre același timp

finim, și în acest cadru, locul religiei, al cultelor, în tea noastră socialistă.Noi pornim constant cesitatea respectării ței, deci și a credinței a tuturor cetățenilor țării. Desigur, fiind comuniști, promovăm concepția materialist-dia- lectică și istorică despre viață și lume și acționăm în toate împrejurările pe baza acestei concepții științifice. In același timp, am respectat și respectăm concepțiile altora, inclusiv credințele religioase și dreptul de a fi practicate. De altfel, după cum se știe, in spiritul acestui principiu, în Constituția țării există prevederi clare ce asigură desfășurarea normală a activității cultelor, practicarea religiei. In conformitate cu ceste prevederi, in România iși desfășoară activitatea 14 culte religioase al căror statut este recunoscut de stat. Pe aceasta bază cultele iși au locul lor bine definit in stat. Desigur, ele trebuie să se încadreze în normele fundamentale ale statului și societății noastre socialiste, să participe activ la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economică și socială a țării. Dacă credința este o problemă de conștiință personală a fiecărui iar statutul cultelor este noscut de stat cu Constituția practicarea de a uneia sau credințe, în trebuie să spunem deschis că toți cetățenii, indiferent de concepția lor filozofică sau de credința lor religioasă, trebuie să respecte cu sfințenie legile țării. (Vii aplauze).Aceste obligații, se înțelege, trebuie Îndeplinite și de către culte care, in activitatea lor, sînt chemate să respecte Constituția, legile țării, orînduirea socialistă din România. Pornind de la aceste principii, precum și de la relațiile sociale existente în țara noastră, am considerat că și cultele, reprezentanții lor, pot și este bine să participe la activitatea Frontului Unității Socialiste. De altfel, trebuie să menționez că, prin aceasta, nu facem altceva decit să consfințim o realitate care se manifestă de mult timp tot mai puternic în societatea noastră socialistă. Ne situăm consecvent pe poziția că nu trebuie făcut față de cetățenii țării nici o deosebire de naționalitate, limbă, rasă sau concepție religioasă, că toți, fără nici o diferență, trebuie să se bucure de drepturi și îndatoriri egale.O realitate a vieții noastre sociale este că toți cetățenii, fără nici o deosebire, acționează în strînsă unitate, pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru intărirea suveranității și independenței țării, pentru bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).In spiritul acestor principii, Frontul Unității Socialiste creează un cadru organizatoric tot mai larg, mai corespunzător pentru unirea forțelor întregului popor, fără deosebiri de vreun fel sau altul, pentru participarea activă a tuturor cetățenilor la întreaga cială, la meniilor rarea și teme și
viață economică și so- conducerea tuturor do- de activitate, la elabo- înfăptuirea politicii in- externe a țării.

toată atenția întăririi a capacității de apă- țării, ridicării ni- de pregătire milita- politică a armatei, sale pentru a-și putea în orice condițiuni în- ce-i revin în apărarea

rică a statului, drepturile și îndatoririle tuturor cetățenilor. Punem în mod constant la baza întregii activități a statului nostru principiul centralismului democratic, care asigură planificarea și conducerea unitară a vieții economice și sociale și, în același timp, exercitarea în bune condițiuni a atribuțiilor ce revin județelor, orașelor și comunelor, tuturor unităților teritoriale administrative, consiliilor populare. Trebuie să acționăm permanent pentru îmbinarea armonioasă a acestor două laturi ale centralismului democratic, menite să asigure buna funcționare a statului, dezvoltarea continuă a inițiativei organelor locale, participarea maselor largi populare la conducerea societății.Tinînd seama de condițiunile internaționale, este necesar să acordăm continue rare a velului ră și instruirii îndeplini datoririle cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității țării. In conformitate cu tratatele noastre de alianță, trebuie să întărim relațiile de colaborare cu armatele țărilor socialiste. In același timp, este necesar să a- cordăm toată atenția înfăptuirii prevederilor legii cu privire la pregătirea tuturor cetățenilor pentru apărarea țării. Salvgardarea cuceririlor revoluționare, a independenței naționale este o datorie sacră a fiecărui cetățean, a întregului popor. Nu ne- îndoim că fiecare va ști să-și facă, dacă ca fi nevoie, in orice împrejurări, datoria față de patrie, față de orînduirea socialistă. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, este necesar să întărim continuu activitatea organelor Ministerului de Interne în apărarea cuceririlor revoluționare, a proprietății obștești a bunurilor particulare, în respectarea ordinii și disciplinei în aplicarea principiilor socialiste în toate domeniile vieții sociale. Organele de securitate trebuie să-și îndeplinească, în conformitate cu legile țării, îndatoririle de apărare a cuceririlor revoluționare, a secretului de stat, de asigurare a muncii pașnice a poporului nostru.Organele de justiție și procuratură au datoria să acționeze cu mai multă fermitate pentru respectarea neabătută a legalității socialiste, pentru pedepsirea tuturor acelora care încalcă normele de conviețuire socialistă, care aduc prejudicii intere-

selor țării, construcției socialiste in România. în Întreaga lor activitate, toate aceste organe trebuie să se călăuzească neabătut după Constituția și legile țării, veghind ca nimeni să nu poată suferi pe nedrept și totodată nimeni să nu fie scutit apsa pe care o merită udiciile aduse inte- li popor. Tre- n mai larg dez- problemelor legalității î in fâțs oamenilor deoarece apărarea pro- a cuceririlor ttuie o cauzf De aceea tre

Pi _ intregt dezvol!de pedi pentru reselor buie să baterea socialiste muncii. < prietâții ol revoluționari a întregului buie să creăm condițiile nece sare ca oamenii muncii să par ticipe activ la măsurile care st adoptă in această direcție.Succesele ob’inute în dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție au necesitat și necesită in continuare măsuri de perfecționare a organizării acti-
Rolul Frontului Unității Socialiste 

în unirea eforturilor națiunii 
noastre în vederea înfăptuirii

politicii interne și externe 
a partidului și statuluiDragi tovarăș:.La baza activității Unității Socialiste se gramul Partidului Român, de făurire a socialiste multilateral te și ridicare continuă

național, alocat și cir- fondul

Frontului află Pro- Comunist societății dezvolta- „ ,________________________a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor. Frontul U- nitățil Socialiste, in cadrul căruia sînt reunite toate organizațiile. toate forțele sociale ale națiunii noastre, trebuie să asigure unirea eforturilor generale în vederea Înfăptuirii neabătute a politicii interne șl externe elaborate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale Partidului.In acest an va avea loc Congresul al XI-lea care va elabora atit programul de perspectivă a partidului, cit și noul plan cincinal și prognozele de dezvoltare economică socială a țării pină în 1990. In conformitate cu prevederile proiectului noului cincinal care urmează să fie definitivat în curind in perioada anilor 1976-1980. produsul social va crește intr-un ritm anual de 8,7 la sută, iar venitul național intr-un ritm anual de circa 10 la sută. Se prevede, de asemenea, o repartiție a venitului național între fondul de consum și fondul de dezvoltare în așa fel incit să asigurăm continuarea in ritm intens a industrializării. a dezvoltării agriculturii, științei, culturii — factori de bază de care depinde făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, realizarea unui nivel de trai tot mai ridicat. In acest sens se are în vedere ca din venitul circa 66-70 la sută să fie pentru fondul de consum ca 30-34 la sută pentru de dezvoltare.In următorul cincinal ducția industrială urmează crească intr-un ritm anual peste 10 la sută, iar producția globală agricolă intr-un anual de circa 6 Pe această bazăsă asigurăm înviitor realizarea vestiții pentru dezvoltarea e- conomiei de circa 950-960 de miliarde lei. Se va amplifica, în mod corespunzător, Întreaga activitate industrială și agricolă, se vor dezvolta construcția de locuințe, precum și celelalte activități sociale. Este semnificativ faptul că în 1980 se va ajunge ca în sectoarele industriale și celelalte activități retribuite de stat, să lucreze 7 600 000 oameni ai muncii, crescînd astfel, în perioada respectivă, cu 1 000 000- 1 200 000 numărul celor care vor lucra în aceste domenii de activitate. Există, de asemenea, prevederi corespunzătoare în direcția sporirii productivității muncii și reducerii cheltuielilor materiale. Toate acestea vor asigura creșterea în continuare a venitului național.Desfacerea de mărfuri cu a- mănuntul urmează să ajungă în anul 1980 la 214 miliarde lei, crescînd intr-un ritm anual de 8,5 la sută. De asemenea, veniturile reale pe locuitor crește anual cu 5,4 la sută, retribuția medie nominală 5,2 la sută, ajungîndu-se 1980 la o retribuție medie2 400 lei. Veniturile țărănimii vor crește 3,7-4,6 la sută. Avem să se realizeze în vi-

pro- să deritm la sută, urmează cincinalul unor in-

vor iar cu în lu-nară de reale ale anual cu in vedere itorul cincinal construcția a circa 815 mii apartamente fizice, într-o structură îmbunătățită, mărindu-se ponderea apartamentelor cu 3 și cu 4 camere.In mod corespunzător se vor dezvolta celelalte sectoare de activitate — lnvățămîntul, ocrotirea sănătății, știința și cultura.Am redat cîteva din prevederile proiectului de dezvoltare a țării în următorul cincinal pentru a avea o imagine a sarcinilor ce stau în fața Frontului Unității Socialiste. în vederea definitivării lor, în următoarele luni, frontul va trebui să asigure dezbaterea largă cu masele populare, cu întregul popor, a prevederilor noului plan cincinal, a prognozelor de perspectivă, a programului partidului. în lunile care urmează, pină la Congresul al XI-lea al partidului, va trebui asigurată, pe calea acestor borarea cît mai re a sarcinilor viitoare a țării, României pe noi lizație și progres, de a bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Frontul Unității Socialiste va trebui să treacă de pe acum la pregătirea alegerilor pentru Marea Adunare Națională si consiliile populare, ce urmează să aibă loc în primăvara anului 1975. Pentru prima dată, la a- legerile in Marea Adunare Națională și în consiliile populare, se vor putea depune mai multe

dezbateri, ela- corespunzătoa- de dezvoltare de ridicare a culmi de civi- creștere 

vității economice și sociale, de lichidare hotărîtă a unor forme perimate, a birocratismului, de promovare continuă a noului în toate sectoarele activității eco- nomico-sociale. de creare a cadrului cel mai corespunzător pentru participarea activă a maselor populare la conducerea tuturor domeniilor de activitate ale societății.Dezvoltarea democrației socialiste constituie o parte integrantă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. De aceea. Frontul Unității Socialiste trebuie să asigure participarea largă a maselor populare. a poporului la conducerea activității statului, la dezbaterea tuturor problemelor privind politica internă și externă a țării, de făurire conștientă, de către poporul însuși, a destinului său. a viitorului său comunist.(Vii aplauze).
■ ■

_ : deconstituie ■ dezvol- noastre so- a creș- cetățenilor,

ale societății, că sint facă totul pentru în- politicii interne și partidului, pentru ri- bunăstărif și fericirii muncii. Frontul Uni-

candidaturi pentru un loc deputat. Aceasta o nouă expresie tării democrației cialiste și, totodată, terii răspunderii precum și a deputaților în fața cetățenilor care li aleg. Frontul Unității Socialiste trebuie să se preocupe- temeinic de desemnarea candidațllor pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare din rîndul celor mai buni activiști, din toate domeniile de activitate, care prin munca lor au demonstrat că pun mai presus de orice interesele generale gata să făptuirea externe a dicarea oamenilor tății Socialiste va trebui să se ocupe mai mult de felul in care deputății își desfășoară activitatea, își Îndeplinesc îndatoririle față de cetățeni, acționează pentru înfăptuirea politicii generale a partidului și statului. De asemenea. Frontul Unității Socialiste, Consiliul Național, consiliile județene vor trebui să asigure o bună coordonare a eforturilor tuturor organizațiilor componente, în vederea înfăptuirii unitare, în cele mai bune condiții, a sarcinilor trasate de partid în diferite domenii de activitate. Este necesar să se acorde mai multă atenție participării Ia viața politică a tuturor cetățenilor, dezbaterii temeinice și organizate a tuturor problemelor politicii interne și externe de către oamenii muncii. O atenție deosebită va trebui să se acorde atragerii țărănimii In organizațiile sătești ale Frontului Unității Socialiste, precum și participării cetățenilor din cartiere la viața economico-socială. Frontului Unității Socialiste îi revin sarcini importante în organizarea controlului obștesc — formă democratică de participare a maselor la perfecționarea întregii activități sociale, de creștere a spiritului de răspundere în soluționarea problemelor ce privesc masele populare, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale întregului popor. îndatoriri de seamă revin Frontului Unității Socialiste în organizarea activității educative, de formare a omului nou, constructor al socialismului, in afirmarea puternică în întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste. Este necesar să folosim cu rezultate mai bune mijloacele de care dispune societatea noastră — presa, radioul, televiziunea, arta — pentru ridicarea nivelului de cultură și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. întreaga activitate cultural-educativă trebuie să se desfășoare într-o direcție unitară, in slujba ridicării nivelului de cunoștințe și a lărgirii orizontului de înțelegere al maselor largi populare. Creatorii de literatură și artă au datoria să făurească tot mai mult opere militante, care să contribuie la formarea concepției materialist-dialectice despre lume și viață a maselor, Îndeosebi a tineretului, să mobilizeze energia și elanul creator al oamenilor muncii în edificarea socialismului, să dezbată problemele eticii noi, să contribuie la elevarea spirituală a celor ce muncesc. Este necesar să fie intensificată, de a- semenea, activitatea de răspîn- dire a cunoștințelor științifice moderne in rîndul maselor, pentru înțelegerea de către acestea a legilor naturii și societății, pentru interpretarea justă a fenomenelor înconjurătoare, a dezvoltării sociale contemporane. Un obiectiv important al activității educative generale trebuie să-1 constituie întărirea familiei, educarea copiilor, creșterea corespunzătoare, an de an, a numărului populației noastre. Trebuie înțeles că blema natalității, a forței vigoarei poporului nostru o problemă de importanță țională vitală, de care depinde însăși viitorul națiunii noastre, prosperitatea și măreția României socialiste. (Vii aplauze). întreaga activitate politică, educativă, cultural-artistică trebuie să fie dominată de un puternic suflu revoluționar, să fie îndreptată în direcția combaterii concepțiilor și mentalităților învechite, anacronice, să cultive spiritul nou, socialist în gîndi rea și comportarea oamenilor în relațiile sociale, în întreagr viață a societății noastre.Trebuie să punem permanent în centrul activității Frontului Unității Socialiste omul' cu preocupările lui, bunăstarea și fericirea întregului popor, făurirea celei mai drepte societăți, societatea socialistă multilateral dezvoltată, societatea comunistă. Umanismul socialist trebuie să se întemeieze pe o etică și echitate nouă, superioară, pe 

țării pro-Și este na-

relații de colaborare și stimă reciprocă între toți membrii societății. Umanismul socialist are ca bază participarea tuturor cetățenilor la munca productivă pentru sine și pentru societate, ca factor primordial al progresului. Umanismul nos- • tru trebuie să fie, ca să spun așa, umanism de omenie ; omul să fie deplin liber și stăpîn pe destinele sale, să acționeze în mod conștient pentru făurirea propriului său viitor care coincide cu viitorul comunist al o- menirii. Trebuie să avem permanent in vedere că fericirea personală nu poate fi realizată decît odată cu bunăstarea, fe-
Politica

colaborare
activă de pace și 

a României socialisteStimați tovarăși, Frontului în

în modul oel mai pentru dezvoltarea și solidarității cu pentru

Primul Congres al Unității Socialiste are loc condițiile cind, pe plan Internațional, se petrec importante transformări revoluționare, e- conomice și sociale, precum și mutații profunde în raportul mondial de forțe. întreaga dezvoltare contemporană confirmă pe deplin, justețea aprecierilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului cu privire la situația internațională, precum și a orientărilor de bază ale politicii externe a României socialiste. In lume se afirmă tot mai hotărît voința popoarelor de a trăi libere și suverane, potrivit aspirațiilor și intereselor lor, de a păși pe calea dezvoltării eoomomico-so- ciale independente. Se intensifică, de asemenea, lupta popoarelor, a forțelor democratice, antiimperialiste, pentru a- bolirea vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de inegalitate, dominație și dictat, de a- mestec în treburile altor state. Toate acestea creează condiții prielnice pentru generalizarea unor relații internaționale noi, bazate pe deplina egalitate In drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, pe garantarea dreptului fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta corespunzător năzuințelor lui vitale. Desigur, existența acestor condiții nu trebuie să conducă la concluzia că politica nouă și cursul spre destindere au devenit ireversibile. Evenimentele arată că există încă puternice forțe reacționare oare se opun cursului nou din viața internațională. Tocmai de aceea este necesară întărirea continuă a vigilenței forțelor antiimpe- rialiste, a popoarelor, intensificarea luptei generale pentru însănătoșirea atmosferei internaționale. în acest sens acționează Republica Socialistă România, dezvoltînd larg relațiile cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, participînd activ la soluționarea problemelor internaționale într-un spirit democratic, în interesul popoarelor, al păcii, securității și colaborării.Acționăm consecvent colaborării toate țările socialiste, depășirea dificultăților care mai există în relațiile dintre statele socialiste, pentru întărirea unității și coeziunii lor considerind că acesta este un factor primordial al creșterii forței și influenței internaționale a socialismului, al promovării cu succes a noului curs spre destindere și pace in lume, în acest sens va milita cu toată energia și perseverența partidului nostru și în viitor !România promovează o politică activă de colaborare cu țările care se dezvoltă independent, pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc. în cursul acestui an am avut schimburi de vizite cu o serie de conducători de state din A- merica Latină, Africa, Orientul Mijlociu. Aceste vizite au marcat un moment istoric în dezvoltarea relațiilor noastre politice, economice și culturale cu statele respective, reprezintă un aport de seamă la cauza luptei antiimperialiste, pentru o politică nouă, democratică în lume.O trăsătură caracteristică constantă a politicii externe a României o constituie, de asemenea, promovarea unor relații multiple cu toate țările lumii, liste tivă lă a dial turale.Acțiunile externe întreprinse, contactele și intilnirile internaționale pe care le-am inițiat sau la care am participat arată consecvența și dinamismul cu care partidul, țara noastră acționează pentru normalizarea relațiilor dintre state, pentru instaurarea în lume a unor raporturi noi, pentru soluționarea marilor probleme care confruntă popoarele in spiritul păcii și destinderii.Acționînd pentru normalizarea relațiilor internaționale, a- :ordăm cea mai mare atenție situației de pe continentul european. dezvoltării colaborării și întăririi securității în această parte a lumii. începerea și desfășurarea cu succes a lucrărilor Conferinței general-europene demonstrează că ideea securității în Europa este însușită și înțeleasă ca o necesitate de către toate popoarele și statele continentului. Considerăm că trebuie intensificate e- torturile pentru încheierea în cel mai scurt timp a fazei a doua, astfel îneît să se poată trece la ultima etapă a conferinței la nivelul cel mai înalt. Dorim — și acționăm în acest sens — ca conferința să elaboreze documente clare, care să statornicească noile principii și relații pe continentul nostru, să dea tuturor statelor garanția unei depline securități, să pună bazele colaborării economice, 

inclusiv cu țările capita- dezvoltate, participarea ac- la diviziunea internaționa- muncli, la schimbul monde valori materiale și cul-

ricirea șl libertatea întregului nostru popor. (Aplauze îndelungate).Iată în ce direcție trebuie «ă acționeze Frontul Unității Socialiste pentru a-și îndeplini rolul important ce-i revine în viața poporului nostru, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea programului Partidului Comu ■ nist Român. Fără îndoială că toți participafiții la Frontul U- nității Socialiste își vor îndeplini cu cinste sarcinile față de popoar față de cauza socialismului în țara noastră. (Vii aplauze).

tehnico-științifice și culturale neîngrădite între toate popoarele europene. Este în interesul tuturor popoarelor ca, în cadrul Conferinței general-europene să se adopte măsuri care să contribuie la întărirea încrederii, a stabilității și securității pe continent. Viața cere, de asemenea, să se realizeze constituirea unui organism permanent, care să asigure continuarea contactelor, înlesnirea consultărilor ale statelor europene diferitelor probleme ce se cer soluționate în continuare. Succesul deplin al Conferinței europene va reprezenta un moment istoric în viața continentului nostru ca și în întreaga viață internațională, va inaugura o epocă nouă pe calea făuririi unei lumi mai bune șl mai drepte pe planeta noastră.Evident, această conferință nu va putea soluționa toate problemele securității continentului european. Va trebui să se acționeze în continuare, cu toată consecvența, pentru consolidarea rezultatelor conferinței, să se continue eforturile îndreptate spre dezvoltarea colaborării și întărirea încrederii Intre state, astfel ca securitatea să devină intr-adevăr o realitate pe continentul nostru.Pornind de la ideea că destinderea în Europa presupune colaborarea în toate zonele continentului, considerăm că dezvoltarea relațiilor dintre țările balcanice reprezintă o necesitate imperioasă atit pentru popoarele care trăiesc în această regiune, cît și pentru cauza generală a securității europene, pentru pacea internațională.In ultima perioadă, pe continentul nostru s-au petrecut o serie de evenimente care pot influența într-o măsură importantă evoluția vieții politice. A- ceste evenimente demonstrează creșterea conștiinței maselor largi populare, a forțelor demo- acelor pentru

viitoare asupra

între ba- co-

cratice, consolidarea forțe care se pronunță ________o politică de colaborare și pace, pentru dreptate socială, pentru noi relații economice, politice și sociale. Pornind de la aceasta, avem convingerea că există perspective bune pentru realizarea obiectivelor ce revin Conferinței general-europene în dezvoltarea pe o cale nouă a colaborării în Europa.Stimați tovarăși și prieteni,Ținînd seama de faptul că lupta mișcărilor de eliberare națională a popoarelor din Africa s-a intensificat, că aceste mișcări au fost recunoscute de Organizația Națiunilor Unite ca singurele reprezentante ale popoarelor respective, apreciem că este necesar să se acționeze mai ferm pentru lichidarea oricărei forme de asuprire a altor popoare, a practicilor colonialiste și neocolonialiste, precum și a politicii de discriminare rasială și apartheid.Ne exprimăm speranța că poporul portughez, forțele democratice și forțele militare, din această țară vor asigura lichidarea definitivă a politicii coloniale, respectarea dreptului popoarelor din Angola, Mo- zamblc, Guineea-Bissau de a se dezvolta independent, creîn- du-se astfel relații noi Portugalia și aceste state, zate pe egalitate, respect, laborare reciproc avantajoasă. Aceasta răspunde unei necesități istorice, corespunde intereselor poporului portughez de a-și fundamenta raporturile cu celelalte națiuni pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului și avantajului reciproc, intereselor popoarelor țărilor africane respective de a-și făuri o viață nouă, independentă, cauzei colaborării, securității și păcii. România, care are strînse legături cu mișcările de eliberare națională, acordă și va acorda în continuare întregul său sprijin acestora, își manifestă solidaritatea activă cu aceste mișcări, cu cauza lor dreaptă. Ne exprimăm convingerea că momentul cuceririi deplinei independențe a acestor popoare, al pășirii lor pe calea dezvoltării economi- co-sociale libere se apropie, că lupta acestor popoare va triumfa ! (Aplauze puternice).în lume mai sînt zone de încordare care pot în orice moment să pună în pericol pacea internațională de aceea, considerăm necesar să se depună în continuare eforturi neslăbite pentru lichidarea tuturor focarelor de încordare, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase pe cale politică, prin tratative. Trebuie făcut totul pentru a nu se mai admite sub nici un motiv recurgerea forță sau la amenințarea forța în soluționarea diferendelor dintre state.In ce privește situația din Orientul Mijlociu, noi pornim de la faptul că menținerea stării de încordare constituie un grav pericol nu numai pentru pacea din această zonă, ci pentru Europa, pentru întreaga lume. Ne pronunțăm în mod constant pentru soluționarea politică a acestui conflict, pe baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Apreciem în mod pozitiv realizarea dezangajării între Egipt și Israel — care a dus la retragerea Israelului de pe o parte a teritoriilor ocupate — dar considerăm aceasta ca un prim pas spre stingerea conflictului din zonă. Ajungerea cît mai repede la dezangajarea între toate statele afla

la cu

ta în conflict este de natură să creeze condiții în vederea desfășurării cu succes a Conferinței de la Geneva, la care, după părerea noastră, pe lingă statele interesate, pe lingă Uniunea Sovietică și Statele Unite, ar fi necesar și util să participe și alte țări, îndeosebi din Europa și Africa.In vederea realizării unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu este necesar să se rezolve și problema poporului palestinian, respectindu-se dreptul său la autodeterminare, la organizarea vieții așa cum o dorește ei, inclusiv la crearea u- nui stat propriu. Este de înțeles că soluționarea trainică a conflictului in Orientul Mijlociu presupune retragerea Israelului din teritoriile ocupate, a- sigurarea dreptului la independență, suveranitate al tuturor statelor din această zonă. După părerea noastră, există condiții favorabile pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei păci trainice și drepte care să asigure popoarelor respective posibilitatea de a-și concentra eforturile în direcția dezvoltării economico-sociale, a ridicării bunăstării.în ce privește situația din Indochina, considerăm că este necesar să se depună în continuare eforturi susținute în vederea înfăptuirii acordurilor de la Paris, aslgurindu-se o pace trainică în această zonă șl respectarea dreptului popoarelor vietnamez, khmer și laoțian de a-șl soluționa singure problemele 
f&ră amestec din afară.România sprijină politica principială a Republicii Populare Democrate Coreene consacrată promovării unor relații noi de independență, egalitate șl respect între națiuni, soluțiile politice preconizate și propunerile constructive îndreptate «pre unificarea pașnică a țării — a Nordului și a Sudului — într-o Co- ree democratică, puternică, care să asigure bunăstarea și fericirea întregului popor coreean.O problemă majoră a lumii de azi este lichidarea decalajului dintre țările dezvoltate șl țările în curs de dezvoltare, determinat de politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă.Este necesar ca popoarele să acționeze mai ferm pentru așezarea relațiilor economice pe o bază nouă, echitabilă, care să permită progresul rapid al țărilor slab dezvoltate. In această privință, o importanță deosebită are, după părerea noastră, crearea unui raport echitabil între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, respectarea dreptului popoarelor de a-și valorifica bogățiile naționale în interesul progresului economico- social, propriu, al ridicării gradului lor de civilizație și bunăstare. După cum arată faptele, viața mondială devine tot mai interdependentă, disproporțiile și rămînerile în urmă dintr-o zonă sau alta a lumii au, pînă la urmă, repercusiuni, . mai mari sau mai mici, asupra tuturor statelor, afectează raporturile e- conomice în general. Este evident că, atît timp cît va dăinui împărțirea lumii In state dezvoltate și subdezvoltate, în state bogate și state sărace, o serie de fenomene de criză din viața economică internațională nu se vor putea soluționa în mod corespunzător. Iată de ce lichidarea fenomenu- ' lui subdezvoltării constituie o necesitate obiectivă a însăși dezvoltării sociale contemporane, a progresului tuturor statelor lumii, a unei politici de pace Și colaborare internațională. (A- plauze puternice).Toate țările sînt interesate să participe activ la eforturile pentru lichidarea subdezvoltării, a raporturilor economice inechitabile care o generează, la crearea condițiilor care să permită fiecărei națiuni să fie cu adevărat stăpînă pe bogățiile naționale, să le valorifice în interesul propriei dezvoltări economl- cq-sociale. România este hotărîtă să acționeze și în viitor din toate puterile pentru a contribui la crearea unei ordini noi în relațiile internaționale în cadrul căreia fiecare popor să se poată bucura de cuceririle progresului și civilizației.Una din problemele cruciale ale epocii noastre, de care depinde dezvoltarea fiecărui popor, viața și viitorul însuși al omenirii, este problema dezarmării, și în primul rind, a dezarmării nucleare. In prezent, cursa înarmărilor absoarbe u- riașe fonduri materiale și energii umane în toate țările. Pen tru înarmarea și întreținerea armatelor se cheltuiesc în lume anual peste 200 miliarde dolari, ceea ce, după cum arată statisticile O.N.U., înseamnă aproape 25 de milioane de dolari pe oră, adică echivalentul prețului actual a 160 000—170 000 tone de grîu, în timp ce, după cum se știe, pe largi suprafețe ale planetei, milioane și milioane de oameni sînt lipsiți de minimum de hrană zilnică. Iată de ce considerăm necesar să se intensifice activitatea de mobilizare a maselor populare pentru a determina o orientare mai fermă spre măsuri concrete de încetare a cursei înarmărilor. Trebuie să fie evident pentru toată lumea că nerealizarea unor înțelegeri concrete, netrecerea la dezarmarea nucleară vor determina și alte state să găsească forme co- ' respunzătoare de dezvoltare a armamentelor, inclusiv a armamentelor nucleare, ceea ce va intensifica cursa înarmărilor. Se impune în mod imperios să se treacă deci la măsuri con-‘ crete pentru a se ajunge la o dezarmare reală șf’în primul rînd la dezarmarea nucleară, să se treacă la reducerea trupelor, la desființarea bazelor străine și a blocurilor militare, la diminuarea bugetelor de înarmare, astfel îneît mijloacele destinate astăzi înarmării să poată fi folosite în măsură tot mai mare în scopul dezvoltării eco- nomico-sociale a statelor, ridicării bunăstării popoarelor, eli- berînd totodată omenirea de primejdia unui nou război nimicitor.în soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale, un rol important are Organizația Națiunilor Unite, celelalte organisme internaționale în cadrul cărora statele pot acționa 

în comun pentru destindere (I colaborare, pentru lichidarea dl*> ferendelor, In interesul fiecărei națiuni și al păcii mondial* De asemenea, considerăm necesar să se depună In continuare eforturi pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor U* nite și al organismelor sale In viața lumii, în întărirea și apărarea legalității internaționale, în promovarea principiilor noi în relațiile dintre state.Viața arată clar că succesul în soluționarea problemelor care preocupă omenirea poate fi asigurat numai dacă acestea sînt abordate cu participarea activă și egală a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor. Recunoaștem, desigur, rolul important pe care îl au țările mari, răspunderea lor deosebită, dar practica internațională demonstrează că astăzi un rol tot mai important în lume revine și țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare, care pășesc pe calea afirmării independente, țărilor nealiniate. Iată de ce apreciem că toate statele, indiferent de mărimea lor, de numărul populației sau forța economică și militară, au un cuvînt de spus în viața internațională și trebuie să participe activ, nemijlocit la rezolvarea problemelor majore ale lumii contemporane.Pornind de la toate aceste oonsiderente principale, vom face și în viitor totul pentru a ne aduce contribuția la eforturile generale pentru soluționarea problemelor majore ale o- menirii, pentru triumful cauzei destinderii, păcii și colaborării între națiuni. Vom acționa în mod consecvent pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, cu statele oare au pășit pe calea dezvoltării independente, cu celelalte țări ale lumii, pentru întărirea solidarității militante cu forțele progresiste, antiimperialiste din întreaga lume, în vederea promovării Ierme în viața internațională a politicii noi, de egalitate și respect, a asigurării climatului necesar progresului e- conomic și social nestingherit al fiecărei națiuni. Vom milita neobosit pentru realizarea aspirațiilor poporului nostru și ale tuturor popoarelor de a-și făuri viața așa cum doresc, de a trăi libere, într-o lume mai bună și mai dreaptă, într-o lume a păcii, înțelegerii și prieteniei.In acest spirit Frontul Unității Socialiste militează și va trebui să militeze și mai consecvent pentru înfăptuirea politicii de pace și colaborare a României. In acest scop, Frontul Unității Socialiste a stabilit contacte și dezvoltă relații cu un număr tot mai important de organisme politice similare, cu mișcări ds eliberare națională, cu organizații democratice, cu partide și organizații politice de pe toate continentele. Frontul Unității Socialiste a participat activ la întîlniri, congrese, conferințe internaționale, în cadrul cărora și-a adus contribuția la cauza înțelegerii, colaborării, destinderii și păcii, organizînd la rîndul său o serie de acțiuni internaționale consacrate apropierii și cooperării între națiuni. Fără îndoială că și în viitor, Frontul Unității Socialiste va acționa, în spiritul politicii partidului și statului nostru, al năzuințelor poporului român de colaborare cu toate statele lumii, de prietenie cu toate popoarele.Stimați tovarăși,Bilanțul măreț pe care poporul nostru îl face în acest an— anul celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei — realizările istorice dobîndite în toate domeniile, la care o importantă contribuție au adus toate organizațiile Frontului Unității Socialiste stau chezășie că națiunea noastră va cunoaște noi și noi progrese pe tărimul înflorii multilaterale, al ridicării gradului de civilizație și bunăstare al întregului popor.Avem toate condițiile pentru ca în anii următori să ridicăm patria noastră pe noi culmi de civilizație și progres, să dăm un avînt și mai puternic activității generale de înfăptuire a marilor obiective de ridicare economico- socială a țării, de înflorire multilaterală a națiunii noastre socialiste. Congresul al XI-lea al partidului care va avea Ioc în acest an — în care facem bilanțul a 30 de ani de muncă și viață liberă — va pune în fața noastră un măreț program de activitate pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la construirea societății comuniste.Doresc să-mi exprim deplina convingere că eroicul nostru popor, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor — bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități— vor acționa în strînsă unitate pentru înfăptuirea cu deplin succes a acestui program minunat, pentru a asigura progresul și prosperitatea patriei, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a societății comuniste în România.De la această înaltă tribună adresez tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor urări de noi și noi succese.Să facem totul pentru a asigura mersul tot mai ferm înainte pentru a crea o viață tot mai demnă, liberă și fericită 1Trăiască și înflorească continuu Republica Socialistă România ! (Aplauze puternice, prelungite, urale). ,Viață, tot mai îmbelșugată poporului* nostru ! (Aplauze puternice, prelungite, urale).Să se" consolideze necontenit unitatea întregului nostru popor sub conducerea Partidului Comunist Român, în cadrul Frontului Unității Socialiste ! (Aplauze puternice, prelungite urale).Trăiască pacea șl colaborarea Internațională ! (Aplauze puternice, prelungite, urale).(Aplauze puternice, prelungite ; asistența, în picioare, ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se scandează minute „Ceaușescu-P.C.R. !“). în șir
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PĂMÎNTURI ERODATE DE NEGLIJENTE
Griul a înspicat, via a înflorit iar prașilele sint in toi la porumb, legume și celelalte culturi. Cimpul a devenit astfel oglinda ce redă cel mai fidel cit de gospodari sint oamenii satului, în ce măsură este respectată legislația țării privind gospodărirea și folosirea fondului funciar, cu ce ochi privesc oamenii ogoarelor această INESTIMABILĂ AVUȚIE NAȚIONALĂ — cum definea pă- mintul secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avind acoperire intr-o delegație de inspector la OCOT am străbătut aproape 30'’ de kilometri de-a latul cîm- pic. județului Ilfov respectin- du-mi obligațiile de serviciu. Blocnotesul mi-a servit pentru întocmirea proceselor verbale de constatare și pentru înregistrarea sancțiunilor ce li se cuveneau celor ce se făceau vino- vați pentru neregulile întilnite. Transcriu....în lunca Dîmboviței șase hectare sînt cotropite de buruieni și mărăcini. Cu doi ani in urmă suprafața aceasta, a- parțlnind întreprinderii agricola de stat Buciumenl, a fost cultivată cu legume iar producțiile (rezultă din spusele oamenilor) au fost foarte bune. Anul trecut terenul n-a mai fost arat, iar in primăvara aceasta cineva a încercat să pătrundă cu discul dar a renunțat. Pămîn- tul nu mai produce deși — firesc este prins cu plan de producție la ferma legumicolă. Am înconjurat de cîteva ori terenul și n-am descoperit vreo cauză reală care să fi împiedicat lucrarea a- cestui pămînt neted ca-n palmă. Ce spune Legea cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole ? Citez din articolul 15 : „... micșorarea suprafețelor agricole, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole fără aprobare legală (...) constituie contravenții și se sancționează — organizațiile socialiste cu amendă de la 5 000 la 50.000 lei ; persoanele fizice cu amendă de la 500 la 10.000 lei". Am chibzuit mult asiipra sancțiunilor ce li se cuvenea celor vinovați, adică șefului de fermă, directorului și inginerului-șef al întreprinderii. Pentru că au unele circumstanțe atenîian- te — nimeni de la Trustul I.A.S. sau de la vreun alt organ județean competent n-a trecut pe aici pentru a urmări modul cum este folosit pămînțul —-am propus minimum de amendă prevăzută de Lege : cite 500 lei celor trei specialiști și 5 000 de lei pentru întreprindere. De asemenea, am fixat data de 25 mai a.c. ca termen limită pentru luarea in cultură a acestei suprafețe....Trei situații aproape identice am întîlnit la cooperativa a- gricolă din Budești și la I.A.S. Buciumeni (în tarlalele vecine cu stația de pompare a sistemului de desecare) : abandonarea drumurilor inițiale și deschiderea altora de-a latul semănăturilor. Nici o măsură de stăvilire a formării de drumuri noi : n-au fost săpate șanțuri, n-au fost aplicate prevederile legii față de cei care o incălcau. Și Legea cu privire Ia apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole, prin articolul 13, ultimul aliniat, precizează foarte clar : „Este interzisă cu de- săvîrșire crearea de poteci sau drumuri prin culturile și .plantații pomi — viticole". Cîteva hectare au fost scoase din circuitul agricol, deși au fost semănate ; cheltuieli, deci, cu lucrările executate, cu fertilizarea, cu semințele introduse sub brazdă, pierderi cărora li se a- daugă valoarea producțiilor nerealizate. încălcarea păgubitoare a prevederilor Legii se cere exemplar sancționată. Conform legii, pot fi amendați cu cite 1 000 de lei președintele și inginerul șef de la cooperativa agricolă Budești, și cu 1 000 de lei șeful de fermă și cite 500 de

Tinerii, mîndria 
și încrederea noastră
Șantierul Naval din Brăila a 

trecut de la construirea vaselor 
suprapropulsate de mic tonaj la 
nave de mare tonaj, în general 
cargouri, destinate navigației pe 
mări fi oceane. Șantierul com
plet modernizat — am putea 
spune o construcție nouă, cu 
cele mai moderne tehnolo
gii din lume — are posibi
litatea de a construi dar fi 
de a repara nave, cala de lansa
re fiind dotată cu un transportor 
de mare putere care poate re
aduce pe cala de montaj navele 
lansate.

„La sfârșitul acestui cincinal 
— ne-a spus tovarășul Praisler 
Anton, directorul S.N.B. — pro
ducția va fi de trei ori mai mare 
decît în anul 1970 iar în 1977, 
cînd va fi dată în funcțiune 
ultima capacitate a șantierului, 
producția va fi de 8 ori mai 
mare. Mai concret, ne-am pro
pus și vom realiza pînă la sfîrși- 
tul acestui cincinal, 10 cargouri 
de 4 500 tdw și un cargou de 
7 500 tdw. La acesta din urmă 
se lucrează deja la preansam- 
blări. Pentru cincinalul următor, 
șantierul se pregătește să treacă 
la construcția de nave de 
15 000—20000 tdw".

In prezent toate forțele sînt 
concentrate pentru terminarea 
lucrărilor la cel de <d doilea 
cargou de 4 500 tdw „Azuga". 
Peste 80 la sută din numărul 
celor care lucrează efectiv 
la acest cargou sînt tineri. Ti
neri care știu că la sfîrșitul lunii 

lei directorul și inginerul-șef de la I.A.S. Buciumeni....La Tărtășești sîntem in tarlaua „drumul mierii". între lanul de griu. înalt de bate la piept și cultura de lucernă, o fișie de pămint — cam de doi metri lățime și de peste un kilometru lungime — plină de buruieni.— Vreun drum părăsit ? îi întreb pe tovarășa Lucia Lache, președinta cooperativei și pe Ion Petrișor, inginer-șef.— Nu. îmi răspund amîndoi, e un fost canal de desecare.Mă uit atent, această fișie de pămint nu are nici cea mai vagă formă de canal, cum nici alte asemenea foste canale nu mai pot fi admise ca atare.— întreb : dacă sint canale pentru desecare, de ce nu le păstrați în perfectă stare de funcționare, de ce nu le Întrețineți ?— Mi se pare, intervine președinta cooperativei, că nici nu mai este recunoscut sistemul nostru de desecare, statul ur- mînd să execute alte lucrări pe valea aceasta a Dîmboviței.Mi se pare, firește, nu este totuna cu sint sigură ; iar dacă oficial nimeni n-a Înștiințat că se renunță la sistemul de dese-

La cooperativa agricolă din Budești, fiecare își taie drum pe unde vrea ?
cări existent, in obligația consiliului de conducere al cooperativei, a inginerului-șef intră și conservarea acestei investiții. Aceeași Lege la care făceam referire mai sus, prin articolul 18 prevede că : „Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare (și desecările — conform articolului 14, capitolul II. subcapitolul C din Legea cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățire funciare — sint incluse în această categorie), ori împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unor astfel de bunuri, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc potrivit codului penal. Cumulînd la a- ceastă neregulă privind folosirea chibzuită a pămîntului și pe aceea a necultivării cu furaje a spațiilor foarte mari existente în sectorul zootehnic care de ochii lumii parțial au și fost (cindva) arate, risipa de pămînt arabil prin drumurile dublu și chiar triplu de largi față de nevoi, am propus sancționarea cu cite 1 000 de lei amendă a președintei C.A.P. și a inginerului-șef și cu 500 lei amendă a șefului de fermă zootehnică și a brigadierilor și atribuirea unui ultim avertisment. Totodată, se impune discutarea în a- dunarea generală a cooperatorilor a situației apărută și a- doptarea măsurilor cuvenite pentru cuprinderea în circuitul agricol, la cotă maximă a productivității, a tuturor suprafețelor de teren....Am străbătut și perimetrul sistemului de irigații nr. 1 — 

iunie cargoul trebuie să fie pre
dat beneficiarului.

Ce spun cei vîrstnici despre 
colegii lor tineri ? Burlacu Costică, șef de brigadă: „In 
brigada mea lucrează 40 de ti
neri (include și ucenicii în acest 
număr). Sînt conștiincioși, vor să 
deprindă meseria, disciplinați la

Șantierul 
naval Brăila

locul de muncă. Acum și-au fă
cut o echipă a lor, o echipă de 
tineret pe care o conduce Mun- 
teanu Cristache. Au de executat 
instalații complicate dar fac 
treabă bună". Șantierul se mîn- 
drește cu mulți tineri frum 
tași: Tiutiuca Dumitru, Soare 
Marcel, lăcătuși, Tarău Alexan
dru, Mihăilă Vasile, mecanici, 
Constantin Gh., electrician, Che- 
țu Gh., tîmplar, Hintea Vasile, 
Vasilescu Constantin, Gh. Dem
nei, sudori, Preda lonescu, Ma- 
zilu Ion, strungari, Sloată Con
stantin, sudor care acum a învă
țat și meseria de lăcătuș, Lun- 
treanu Ion, de asemenea sudor 
care a învățat și meseria de elec
trician etc. Spiritul de inițiativă 
al tinerilor, permanenta preocu
pare pentru îmbunătățirea meto
delor de lucru le-am aflat con
cretizate în multe acțiuni. Tine
rii de la atelierul sudură și-au 
propus să lucreze o zi pe săp-

Redactorul nostru GHEORGHE FECIORU 

a fost o zi inspector la O. C. O. T.

518 kilometri de eondueU nelngropaU pe motiv că nu e-a putut face proba generală a sistemului de irigații Curcani. 85 Inmnltim această cifră cu 12 (adică lățimea flșiel de pămtni) și vom obține suprafața scoasă din circuitul agricol.

Pe aici au trecut sondorii de la Schela Tîrgoviște... Adresa ? Sola din „drumul mierii" a cooperativei agricole din Tărtășești.

Curtea cooperativei agricole din Tărtășești, „grădină a nimănui" în care numai buruienile rodesc din belșug...
Curcani din complexul Mostiș- tea. Situația întilnită aici este deosebit de critică. 326 de hectare încă n-au fost redate de către constructor în circuitul a- gricol, iar alte citeva zeci nu sint semănate de către cooperativele agricole beneficiare. Am identificat, de-a lungul canalului de aducțitme, circa 30-40 de hectare nivelate dar nesemănate de către cooperativele agricole Curcani, Mitreni Și Mînăs- tirea pentru care, cred, președinții, inginerii șefi, șefii de fermă și brigadierii trebuie sancționați prin amenzi între 500 și 1 000 de lei. Cit privește cele 326 de hectare neredate circuitului agricol, răspunderea, trebuie fixată, după părerea mea, pînă la nivelul acelor persoane care, — prin natura func

tămînă cu electrozi economisiți. 
In urma acestei inițiative, cape
tele de electrozi sînt folosite la 
maximum. Lucrările executate la 
strungărie sînt de cea mai bună 
calitate. In urma inițiativei lan
sate aici „eu produc, eu controlez, 
eu răspund", n-au mai fost înre
gistrate rebuturi. Inițiativa a fost 
extinsă și in celelalte ateliere. 
S-a reușit s<5 se pună capăt fluc
tuației de cadre. „Această fluctua
ție, ne-a spus Stoian Gheorghe, 
secretarul comitetului U.T.C. din 
șantier, a existat într-o vreme cînd 
nu aveam posibilitatea asigurării 
spațiilor de cazare pentru tinerii 
care veneau de la sate. Acum 
avem două cămine pentru nefa- 
miliști, iar în 1975, avînd în 
vedere dublarea numărului sala- 
riaților din șantier, vom mai 
avea încă două. Avem cantină 
care asigură tinerilor trei mese 
pe zi. Ne preocupăm să le asi
gurăm tinerilor condiții din ce 
în ce mai bune iar ei răspund 
eficient tuturor acțiunilor iniția
te de noi. Prin muncă patrioti
că am amenajat la faleză un te
ren de sport.

Șantierul Naval din Brăila știe 
să-și crească fi să-și păstreze ti
nerii. „Mulți dintre noi lucrează 
pentru prima oară la un cargou 
și vrem să fim de față cînd a- 
ceasta va coborî pe apele Du
nării spre mare. Și vom fi 
mîndri pentru că și noi l-am 
construit".

DOMNIȚA VĂDUVA

In loc de roșii — mărăcini! Șase sau șapte hectare nu produc. Ele insumează o parte a suprafeței de grădi. nă de la I.A.S. Buciumeni.

ției — aveau datoria să adopte măsurile organizatorice și tehnice potrivite pentru efectuarea probelor generale la toate părțile sistemului. Cit privește a- cele suprafețe necultivate din cauza uitării de către constructor a unor utilaje demontate, conducte sparte și a altor materiale, răspunderea cade în totalitate în seama conducerii șantierului. Și Legea e drastică...
★Firește, m-am oprit doar asupra citorva din cazurile întilnite în ziua pentru care mi-am asumat sarcinile unui specialist de la OCOT. Spațiul tipografic, oricît ar fi de mare nu-mi îngăduie să insist asupra fiecărei situații întîlnite. Dar și numai cele relatate (amenzile fixate sint doar propunerile autorului) trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru organele agricole ale județului Ilfov, unde, prin nerespectarea legislației în vigoare, sute și sute de hectare au fost scoase din circuitul agricol. Ceea ce am făcut noi într-o zi sperăm să facă mereu de aici încolo cei investiți cu această răspundere. Pămin- tul este avuția inestimabilă a țării și nimeni nu are voie s-o diminueze !

Fotografiile: GH. CUCU

Uffnema
OMUL POTRIVIT LA LOCUL 

POTRIVIT : Central (orele 13,45; 
16; 18.15).

ANONIMUL VENETIAN : Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 20,30).

APAȘII : Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45) î
Grădina Luceafărul (ora 20).

LA EST DE JAWA : Patria (o- 
rele 9.30 ; 12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE 
PRIMĂVARA : Capitol (orele 9.30 ; 
11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45) : 
Scala (orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 :
16.15 ; 18,45 ; 21) ; Grădina Capi
tol (ora 20).

LADY CAROLINE : Favorit
(orele 9.15 • 12 ; 15.30 ; 18 ; 20.30) : 
Festival (orele 9,30 ; 12,15 ; 15,15 : 
18 ; 20.30) ; Modern (orele 8,45 
11 ; 13.30 ; 18 ; 18.30 ; 20,45) ; Gră
dina Modern (ora 20).

FRAȚII JDERI : Aurora (orele 
9 ; 12.15 ; 16 ; 19,30) ; Victoria (o- 
rele 9,15 ; 12,30 ; 16 : 19,30) : Gră
dina Aurora (ora 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : Lu
mina (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30).

MARINARUL EXTRAORDI
NAR : București (orele 9 : 11 :
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 .
20.30) ; Cala Filmului (orele 15,45; 
18; 20.15); Grădina București (ora 
20).

BANI DE BUZUNAR : Buzești 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Melodia (orele 9 ; 11.15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ; Grădina

Cabinet de consultație« 
pentru elevii clasei a VIII-a

LICEUL PEDAGOGIC
ARE MULTI
SOLICITANTI

La Început, o explicație : Dat fiind corespondența foarte bogată pe adresa rubricii, nu putem satisface dorința celor care ne precizează : „aștept răspuns personal". Cu toate acestea, toți corespondenții noștri găsesc in chenarul rubricii lămuririle dorite, intrucit problemele la care ei cer răspuns se intilnesc cu cele ale altor colegi. Sînt însă și întrebări care se referă la chestiuni foarte particulare unui elev ori altui și cărora noi, de aici, le putem răspunde mai greu, necunoscîndu-1 pe tînărul în cauză. Numai din acest motiv, facem recomandarea ca elevii — ori părinții acestora — care au probleme deosebite șl nu le pot rezolva ringuri, să se adreseze comisiilor de orientare ce activează in cadrul fiecărei școli, precum și la nivel județean, acestea fiind cele mai autorizate să acorde consultații Individuale.Putem să ne Înscriem la orice liceu sau stntem obligați să ne înscriem la liceul ales prima dată și comunicat cu ocazia sondajului realizat In școală ? întrebarea aceasta apare frecvent în scrisorile elevilor.Sondajul făcut în rîndul elevilor din clasa a VIII-a cu mai mult timp în urmă își propunea să investigheze preferințele elevilor pentru diferite tipuri de liceu și să constate : cum se racordează acestea la rețeaua liceală concepută pe plan local, deci la nevoile de cadre ale județelor respective, dacă adolescenții au luat cele mai potrivite decizii cu privire la viitorul lor. Sondajul urmărea totodată să releve în ce măsură există un echilibru firesc în alegerea pro- filelor de licee, să se preîntîm- pine, astfel, situațiile în care unele licee să fie supraaglomerate, în timp ce altele, mai puțin cunoscute, ori nou înființate, din aceleași localități, să fie nesolicitate. Pe baza rezultatelor acestor sondaje, școlile și-au propus acțiuni de orientare profesională sau de reorientare în cazul acelor tineri care au luat hotărîri grăbite și greșite, chiar contraindicate lor.Trebuie Insă să fie limpede, că exprimarea unei decizii pe care tînărul a luat-o acum o lună, o lună jumătate nu poa
Munteanu Ilie, Suceava : în conformitate cu prevederile ho- tăririi Consiliului de Miniștri nr. 1580 1955, elevii școlilor profesionale de pe lingă întreprinderi și Instituții, ai căror părinți sau susținători legali au domiciliul în altă localitate, au dreptul la cazare în internat (art. 29, al. b.). în cazul în care șctfala nu dispune de internat sau de locuri suficiente pentru toți elevii școlarizați prin școală profesională, nu se prevede în hotărîrile mai sus-menționate obligativitatea școlii de a suporta cazarea acestora Ia gazdăUn grup de ucenici de la întreprinderea „Independența", Sibiu : Activitatea ucenicilor la locul de muncă este reglementată de instrucțiunile Comitetului de Stat pentru problemele organizării muncii și producției nr. 12494/2. XI 1967 și de regulamentul întocmit de conducerea uzinei. Pentru ucenicii anului II, indemnizația lunară este de 60—80% din salariul tarifar lunar al unui muncitor calificat, încadrat in categoria I/B. Criteriul principal care stă la baza stabilirii indemnizației este participarea fiecărui ucenic la procesul de producție. Coeficientul se stabilește dife-, rențiat în limita 60—80% de către maistrul Instructor, la propunerea șefului de echipă maistrului de secție sau șefului de atelier. Din verificările efectuate de Comitetul municipal Sibiu al U.T.C. rezultă că sesizarea dv. este neîntemeiată în sensul că la întreprinderea „Independența" aceste Instrucțiuni se aplică corespunzător și numai în cazul în care un ucenic are absențe nemotivate primeș

Buzești (ora 20); Grădina Festival 
(ora 20).

LUMINILE ORAȘULUI : Grivița 
(orele fl . 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Volga (orele 9,30; 11,15; 13; 
14,45; 16.30; 18,30; 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Arta (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00) ;
Dacia (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 20,15) ; Grădina Arta (ora 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE
ORAȘULUI : Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE ; Floreasca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE : Bu- 
cegi (orele 15.45 ; 18 : 20.15) ; Dru
mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) : 
Grădina Bucegi (ora 20).

CE DRUM SĂ ALEGI t Cotro- 
ceni (orele 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Grădina Tomis (ora 20).

CAT BALLOU : Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ;
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 :
16 ; 18,15 : 20,30).

AFACEREA ..PRINȚUL NE
GRU0 : Flacăra (orele 9 ; 11.15 :
13.30 ; 15,45 : 18 : 20.15).

ARBUȘTII : Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALĂ : Pacea (orele 11 ;
15,30 ; 19) ; Unirea (orele 10.30 : 
16 : 19).

TRECĂTOARELE IUBIRI i Vii
torul (orele 15,30 : 18 ; 20).

UN COMISAR ACUZA : Giu-
leștl (orele 10 ; 15.30 ; 18 ; 20,15) : 
Munca (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.15).

CIDUL i Moșilor (orele 9 ; 12,30 : 
16 ; 19 30).

IARNA FIERBINTE : Rahova 
(orele 16 ; 18 ; 20).

RIO LOBO : Popular (orele 

te fi confundată cu înscrierea la liceul respectiv. Dacă intre timp adolescentul, sfătuit de profesori ori de părinți, a hotărit să-și aleagă alt liceu decit cel anunțat cu ocazia sondajului, el poate să se înscrie acolo unde dorește. Lucrurile trebuie însă bine cintărite înainte de a lua ultima hotărire, iar aceasta să fie comunicată, intrucit școala și factorii de invățămint de pe plan local trebuie să cunoască din timp numărul de candidați pe care se bizuie la diferitele tipuri de licee ce funcționează pe raza lor ori în alte localități.Un lucru să se rețină însă : că la 15 septembrie toți promo- vații clasei a VIII-a vor deveni liceeni în prima treaptă de liceu.Lieeul pedagogic este preferat de o mare categoria de adolescenți și ei ne cer unele lămuriri privitoare Ia Înscriere.Cei care ne scriu in legătură cu liceul pedagogic sint. In general, elevi din școli sătești. Faptul este pozitiv : Înseamnă că școala pedagogică va avea mulți tineri pe care-i pasionează munca la catedră și care se vor Întoarce, la absolvire, să profeseze la sat. Le răspundem tuturor că în fiecare județ funcționează cîte un liceu pedagogic ; punlnd la socoteală și liceul din municipiul București, ele sînt 40 la număr, iar sediul lor se află, de regulă, în capitalele de județ.Cariera de dascăl este o profesiune care presupune vocație, solicitînd celui care o alege anumite aptitudini. Aceasta este și motivul pentru care tipul de liceu pedagogic prevede probe de aptitudini pentru intrarea în treapta întîi și anume : probă de aptitudini muzicale pentru verificarea auzului muzical, a simțului ritmului, a calităților vocale și a sensibilității muzicale ; probă constînd într-o discuție liberă cu grupe de 3—5 candidați, urmărindu-se modul de exprimare al acestora și depistarea eventualelor defecte de vorbire și dlcție care ar fi contraindicate pentru profesiunea didactică. Aprecierea se va face prin „admis" sau „respins", probele fiind eliminatorii.
LUCREȚIA LUSTIG 

te coeficientul minim, respectiv 60%. Legat de modul de acordare a vacanței, vă informăm că aceasta se stabilește de către conducerea întreprinderii in funcție de necesitățile producției, asigurîndu-se în același timp desfășurarea in bune condiții a procesului de invăță- mînt. De regulă, vacanța dv’. a corespuns cu cea a școlii profesionale, vacanța de vară ( o 

lună) o primesc in lunile de vară, in fiecare lună un anumit număr de elevi. Cei care au absențe în cursul anului școlar primesc mai puține zile, conform instrucțiunilor mai sus amintite.Vă exprimați nemulțumirea că deși v-ați îndeplinit angajamentul de a colecta fier vechi, excursia promisă n-a mai fost efectuată. Comitetul municipal al U.T.C. precizează că excursia n-a mal avut loc pentru că ucenicii nu au fost de acord să lucreze acele 2 zile (stabilite în adunarea generală a U.T.C.) pentrii a recupera învoirea respectivă (excursia ar fi durat 3 zile.).

15.30 ; 18) ; Vltan (orele 15,30 ; 18 ; 
20.15).

HOȚUL DE PIERSICI î Popular 
(ora 20.15).

CAPCANA : Crîngașl (orele 16 ; 
18).

PROGRAMUL III
9,00 Știri; 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale; 9,55 
Melodia zilei: PĂMÎNT ÎNSORIT 
de C. Romașcanu; 10,00 Clubul cu
rioșilor; 11,00 Profil pe portativ : 
Ion Luican; 11.20 Cîntece de mun
că; 11.30 Antract muzical: lucrări 
de Francois Couperin; 12,00 Știri; 
12,05 Din discografia lirică a ma
rilor dirijori — Francesco Moli
nari Pradelli; 12.55 Melodia zilei; 
13,00 închiderea emisiunii de di
mineață; 17,00 Știrile după-amie- 
zii; 17,05 Alo, Radio! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
17.50 Strofe pentru Republică — 
cîntece de Diamandl Gheciu; 18.00 
Șapte zile, șapte arte. Arhitectu
ră; 18,10 Muzică simfonică; 18.55 
Melodia zilei; 19,00 În direct... de 
la Orșova. Ce e nou în orașul 
dumneavoastră?; 19,30 Știri; 19,35 
Casa de discuri ,.Electrecord“ pre
zintă discuri de muzică populară 
cu Radu Simion; 20.00 Educație, 
răspunderi. Mandat de onoare. 
Radioanchetă despre modul în 
care-și îndeplinesc atribuțiile se
cretarii U.T.C. din întreprinderi ; 
20.30 Monumentul, de Aurel Stroe ; 
Eteromorfie de Ștefan Niculescu; 
21,00 Topul revistei ,,Săptămîna“ ; 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo

Cabinetul de geografie al Liceului „Gh. Lazăr"-Sibiu.
Foto: ȘT. WEISS

Absențe în teatrul 
pentru adolescențiDiferențierea pe vîrste a teatrului pentru copil și adolescenți a devenit neapărat necesară. Astăzi interesul copiilor trece rapid de la cartea cu povești la informația — politică, științifică — de actualitate, realitatea e preferată mal repede decît orl- cind lumii fantastice a poveștilor cu zîne. Modificările de interes n-au fost încă percepute de teatru, trecerile grabnice de la copilărie la adolescență n-au fost urmate, de altminteri nici adeziunea celui mal tlnăr public față de tot ceea ce este contemporan. Instituția de specialitate și-a uniformizat spectatorul, considerîndu-1 copil pînă la majorat și alimentîndu-1 tot pînă atunci cu dulci dramatizări după basme, sau duioase montări ale unor romane din veacul trecut. Piesele originale cele mat Izbutite — prin naturalețe, fantezie, umor — sînt adresate tot copiilor. Imediat ce depășesc ca destinație vîrsta grădinițelor, lucrările originale pierd nota de franchețe absolut necesară comunicării cu publicul, iar lumea pe care o prezintă, lumea presupus actuală a adolescenței, nu interesează tocmai pe adolescenți. Universul acestei vîrste, acum incomparabil evoluată, mult mai bine informată, avidă de cunoaștere, receptivă la prezent, pasionată de competiție rămîne încă insuficient sondat de creatori. în felul acesta obligația formativă și educativă a unei arte rămîne neacoperită. Cercetări din alte domenii asupra celor ce Ies din copilărie

Mihai Claudia, Ploiești : Vă exprimați in scrisoarea dv. nemulțumirea că întreprindere» „Sticla Prahovei" v-a trecut din funcția de contabil (calculator principal) intr-o altă muncă, in urma aplicării Decretului nr. 162 1973, că pe postul dv. funcționează o altă tovarășă, și că directorul întreprinderii nu v-a aprobat concediul fără plată solicitat. Consiliul județean al sindicatelor Prahova a verificat cele semnalate de dv. și a constatat că : ați lost angajată temporar pe diferite perioade, în calitate de calculator principal de la data do 3 IV 1971 și ați fost definitivată pe această funcție la 1 II 1972. Odată cu aplicarea Decretului nr. 162 1973. in unitate, la data de 1 IV 1973 vi s-a schimbat funcția în sortator, deoarece s-au redus o serie de posturi TESA. Situația nu v-a convenit deși erați salariată nouă în unitate. Deoarece aveați greutăți cu creșterea și supravegherea copilului, conducerea a ințeles să vă acorde concediu de odihnă. După aceea ați fost nevoită să vă luați concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav. Ați solicitat in continuare concedii fără plată care v-au fost aprobate. Ați stat astfel în concediu de la 3 ianuarie pînă la 3 aprilie 1974. Conducerea întreprinderii a manifestat înțelegere pentru situația în care vă aflați deoarece v-a aprobat cererea de prelungire a concediului fără plată pînă la 31 decembrie 1974. Sesizarea dv. este neîntemeiată.
D.V.

rologic. Sport; 22,30 Melodia zi
lei; 22,35 Vedete ale muzicii ușoa
re; 23.15 Poetica. Doru Moțoc ; 
23,20 Melodii în ritm de dans ; 
23.55—24,00 Ultimele ș|iri.

Teatrul de Operetă : CON
TESA MARITZA — ora 19,30 ;
Teatrul Național (Sala Mare) :
BECKET — ora 19,30 ; (Sala
Mică) : PRIZONIERUL DIN MAN
HATTAN — ora 19,30 ; Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra* (Schi
tu Măgureanu) : JOC DE pisici 
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : ELI- 
SABETA I-A — ora 19.30 (premie
ră); Teatrul ,.C.I. Nottara“ (Sala 
Magheru): ADIO CHARLIE — ora
19,30 ; (Sala Studio) : HAMLET
■— ora 19 ; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30 ; Teatrul 
Mic : PHILADELPHIA, EȘTI A 
MEA ! — ora 19,30 ; Teatrul Ciu
lești : SÎMBĂTA LA VERITAS — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu“ : MITICA POPESCU — ora
19,30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR — ora 19,30 ; (Sala 
Victoria) : VINO SĂ NE VEZI 
DISEARĂ — ora 19,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria) : ILEA
NA SINZIANA — ora 17 ; An
samblul „Rapsodia Română** : 
MELEAGURI FERMECATE — ora
19,30 ; Circul Globus : CIRCUL
MARE DIN MOSCOVA — ora 
19,30; studioul I.A.T.C.: OAME
NII CAVERNELOR — ora 20. 

observă astăzi accentul pus In instrucție pe bagajul de Informații, pe efortul permanent de asimilare, extrem de necesare, dar pasive ca atitudine. Sociologi, psihologi atrag atenția celor ce se ocupă de alcătuirea spirituală a adolescenței asupra obligației de a nu fi neglijată atitudinea activă, participarea afectivă. Concluziile, firește, aparțin și artelor. între ele, teatrul este instituția chemată de Importante documente de partid să stimuleze gindlrea, inițiativa, fapta creatoare, simțămintele nobile. Teatrul pentru cei mai tineri trebuie să fie un teatru de participare, solicitată insă prin sensul ei profund, de fond, nu provocată artificial. Or, pentru a participa, spectatorii chiar foarte tineri au nevoie de idei și situații umane relevante, ținînd în special de actualitate. Astăzi, la prezent, la actualitatea noastră se raportează nevoia lor de cunoaștere și totodată de autodefinire. Dramaturgia pentru adolescenți, deficitară calitativ — și ca forță educativă și ca valoare artistică — nu a excelat nici cantitativ, în afara citorva lucrări mai vechi și mai reușite, există un număr restrîns de piese publicate în colecții de teatru școlar, piese intr-un act despre elevi, mereu aceleași, piese cu personaje bătrînicioase, care mimează relațiile maturilor și reiau poncife din textele adresate altor vîrste. Montarea lor revine mai ales amatorilor, rezultatul fiind și mai evident, căci falsul acestor înjghebări apare cu stridență în interpretarea celor de vîrstă egală cu așa-zișii eroi.Teatrul „Creangă" s-a zbătut în această lipsă ani de-a rîndul ; abia în stagiunea trecută instituția dramatică cu un public special a izbutit să propună scenei o piesă originală despre sfirșitul copilăriei, despre căutarea și formarea personalității a adolescenților de astăzi. Dansați cu Salamandra de Ștefan Iureș. Abia în stagiunea actuală a văzut lumina rampei un text mai izbutit, Inspirat din preocupările actuale ale pionierilor, deci despre începutul adolescenței. Moștenitorii de I. D. Șerban. Deși nu e vorba de capodopere, începutul pare făcut : autorii citați, respingind șablonul, au adus un aer de autenticitate, în orice caz au proba » intenția de a observa orizontul actual al unei vîrste, nu de a-1 reaminti pe cel propriu.Un repertoriu alcătuit numai din cîteva piese noi e insă insuficient pentru un public de sute de mii de spectatori foarte tineri care, în așteptarea unor lucrări direct destinate lor, depășesc „vîrsta de aur". Stimularea creației în acest gen, descoperirea unor texte originale noi ar fi extrem de necesar în acest domeniu, pînă acum atit de vitregit, teatrul pentru adolescenți.VIORICA TĂNĂSESCU
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PROGRAMUL 1

18,00—17,00 Teleșcoală. 16 00 Ma
tematică. 16,15 Biologie. 16 35 Li
teratura română. 17,30 Emisiune în 
limba germară. 19.10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri: Purcelu- 
șul Stafidă. 19,30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX. 20.00 România 
— Anul XXX — Revistă soclal-po- 
litlcă TV. • Democrație și parti
cipare • România tn lume. An
samblul din comuna Dăișoara ia 
Festivalul internațional de folclor 
din Polonia. o Prefață la EREN. 
Construcțiile navale. • Confrun
tări in timp: Bărăganul, s Șan
tier omagial. Dramaturgia româ
nească pe scenele teatrelor bucu- 
reștene. 20,35 Fantezii coregrafice 
de Francisc Valkay. Dansează 
Cristina Dan, loan Girba șl Fran
cisc Valkay. 20.50 Teleclnemateca: 
In ciclul „Mari ecranizări" — vă 
prezentăm astă seară continuarea 
filmului „Ziua cea mai lungă".
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 3

17.30 Telex. 17,35 Film pentru ti
neret: „Cele 400 de lovituri". O 
producție a studiourilor franceze. 
19,05 Muzică distractivă. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20 00 A- 
vanpremieră. 20,05 Capodopere ale 
preclasiclsmulul muzical. 20,30 O 
viață pentru o idee: Albert Ein
stein. 21,00 Bucureșttul azi. 2115 
Tineri lnterprețl. Orchestra sim
fonică a studenților Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu". 21,45 
Biblioteca pentru toți: Ion Minu- 
lescu.
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Constituirea Comitetului 
pentru consiliile populare

VIZITA DELEGAȚIEI DEPARTAMENTULUI
NATIONAL AL TINERETULUI 
Șl SPORTURILOR DIN ZAIR

(Urmare din pag. 1)In cadrul ședinței au fort desemnați apoi membrii Comitetului pentru consiliile populare ți Biroului Executiv al acestuia. Ca președinte al Comitetului pentru consiliile populare a fost numit tovarășul Iosif Uglar ; prim-vice- președinte — Nicolae Tăbîrcă ; vicepreședinți — Vasile Bumbă- cea, Ion Tudor, Ludovic Fazekas, președintele Comitetului executiv al Consiliului Popular al județului Harghita, Adriana Mo- raru.
i

agixiia
TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui OLAV AL V-LEA, următoarea telegramă :Vă rog să primiți sincerele mele mulțurr!ri pentru amabilele felicitări și urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului GEMAL BIEDICT, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, următoarea telegramă :Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia vă rog să primiți. In numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea dv. de răspundere.îmi exprim deosebita satisfacție că raporturile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia se adîncesc continuu, pe toate planurile. Sint profund încredințat că aceste raporturi vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică, spre binele popoarelor român și iugoslave, al cauzei socialismului, păcii și colaborării ț r internaționale.

PRIMIRETovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., primarul general al Capitalei, l-a primit joi, pe Oloe Boerge, vicepreședinte al Consiliului Municipal Copenhaga, șeful delegației Partidului Socialist Popular din Danemarca, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită dc documentare și schimb de experiență în țara noastră.Cu acest prilej, Oloe Boerge a transmis un mesaj de prietenie din partea Consiliului Municipal Copenhaga, a primarului capitalei daneze, Urban Hansen.
PLECAREJoi dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist Mexican, formată din tovarășii Arturo Martinez Nateras, membru al Comisiei Executive a C.C. al P.C. Mexican, și Reynaldo Rosas, membru al C.C. al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația Partidului Comunist Mexican a fost salutată de tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
SOSIREMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, care a făcut o vizită în Belgia, Luxemburg, Elveția, Italia și Republica Populară Bulgaria, răspun- zînd invitațiilor ce i-au fost adresate de miniștrii afacerilor Uț externe ai acestor țări, s-a înapoiat, joi dimineața. In Capitală.La sosire, în Gara de Nord, au fost prezenți Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.A fost de față Jacques Graef- fe, ambasadorul Belgiei, Pierre- Henri Aubaret, ambasadorul Elveției, Nicola Stoev, însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al

Adrestndu-se secretarului general al partidului, tovarășul Iosif Uglar, președintele Comitetului pentru consiliile populare, a mulțumit pentru înalta încredere ce 1 s-a acordat, asigurînd că membrii acestui organism vor depune toate eforturile și capacitatea lor de muncă în vederea îmbunătățirii și perfecționării muncii comitetului, a consiliilor populare, îndeplinirii în cele mai bune condițiuni a sarcinilor încredințate.

R.P. Bulgaria, și Paolo Purei, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Italiei la București.
SIMPOZIONLa Academia de Studii Economice din Capitală au început joi lucrările simpozionului cu tema „Căi de promovare a exporturilor românești și de creștere a eficienței economice a acestora". Organizat în colaborare cu Asociația Română de Marketing, simpozionul Iși a- xează dezbaterile pe probleme de actualitate privind eficiența comerțului nostru exterior în lumina indicațiilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul Consfătuirii cu activul de partid și de stat din comerțul exterior și cooperării economice internaționale.
SEARĂ

CULTURALĂInstitutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat joi o seară culturală cu prilejul apropiatei sărbători a Zilei naționale a Argentinei.După conferința ziaristului Radu Budeanu, publicul prezent la această manifestare a audiat un recital susținut de mezzoso- prana Rodica Mitrică, laureată a Concursului internațional de ,1a Barcelona, și basul Gheorghe Crăsnaru, solist al Operei române, laureat al concursurilor internaționale „George Enescu" de Ia București, „Johann Sebastian Bach" de la Leipzig, al celor de la Hertogenbosch și Montreal, care au fost acompanlați la pian de Marta Joja.(Agerpres)
A apărut

VIITORUL SOCIAL 
Revistă de sociologie 

și politologi® 
nr. 2/1974

Delegația Departamentului Național al Tineretului și Sporturilor din Zair, condusă de Sampassa Kaweta Mi- lombe, membru al Biroului Politic al Mișcării Populare a Revoluției, comisar de itat, a vizitat Uzinele Tractorul, I.A.S. Prejmer din Brașov și a avut o iniilnire la Comitetul județean Bra
Noul orar 

al curselor NAVROMCu Începere de la 1 Iunie 1974, va intra în vigoare noul orar al curselor deservite de motonavele fluviale ale Comandamentului Navigației Civile „Navrom". La elaborarea viitorului grafic de circulație s-a *- vut în vedere crearea unor legături lesnicioase cu mijloacele de transport feroviare, rutiere și aeriene, sporirea frecvenței pe traseele cele mai solicitate de public.Totodată, a fost reînnoit parcul de nave și s-au făcut unele amenajări In gările fluviale cuprinse intre Sulina ș: Moldova

Deși în această primăvară am avut prilejul să vedem două impresionante expoziții de carte. prima in cadrul ..Salonului național al cărții”, cea de a doua în cadrul „Primăverii culturale bucureștene* și credeam că văzusem tot ce este de văzut în acest domeniu, am avut o surpriză. O expoziție librărie, recent deschisă, aduce nu numai un element inedit, ci și un caracter functional deosebit de important- Expoziția s-ar putea numi „Salon al cărților pentru elevii premianți".Despre obiectivele acestei librării expoziții ne-a vorbit tovarășul Virgil Oltean- directorul Centrului de librării București.— Au existat. în trecut, numeroase observații din partea cadrelor didactice, a părinților și chiar a elevilor privind tematica nu întotdeauna potrivită cu criteriile, accesibilitățile și interesul pe care-1 aveau cărțile oferite elevilor la sftrșitul anului școlar. Se semnala că nu se oferă cadrelor didactice posibilitatea de a participa direct la alegerea a- cestor cărți. Iată acum le oferim această posibilitate.— Cum se vor stabili relațiile școlilor cu această expoziție librărie deschisă la 20 mai în Calea Rahovei nr. 87 ?— Imputemiciții școlilor vor putea adresa direct comenzile 

Stațiunea Jupiter așteaptă oaspeții litoralului Foto : O. PLECAN

șov al U.T.C. A fost vizitai, de asemenea, Grupul școlar al Ministerului Industriei U- șoare. Delegația a purtai discuții la Ministerul Educației șl Invățămintului.Joi după amiază, delegația a participat la deschiderea lucrărilor Congresului Frontului Unității Socialiste.

Veche. De pildă, la dispoziția pasagerilor și turiștilor se vor afla navele de 300 de locuri — Muntenia. Moldova, Ardeal, Istria, Banat și Mehedinți, cele cu aripi portante de 115 locuri și eu o viteză de croazieră de 50-60 kilometri pe oră. Organele de prognoză economică In domeniul fluvial apreciază că In cursul acestui an se vor transporta 2 milioane de călători, din care o mare parte turiști, îndeosebi în zonele Deltei Dunării ți Porților de Fier.(Agerpres)
Cărți pentru elevii premianțiaid, după ce toate cadrele didactice iși vor fi făcut selecția. -Si. precum vedeți, este de unde alege.”Privesc în jur standurile cu- prinzind o uriașă varietate de cărți ce se adresează cu precădere elevilor. Tncepind cu clasa I și terminind cu ultimul an de liceu, aflu că sint peste 1000 de titluri dintre care 300 apărute in ultimul an. Gruparea • fast făcută după principii didactice — ca urmare a sugestiilor făcute de profesori de diferite specialități. Există standuri cu literatură pentru școlari miri, cu clasici ai literaturii române și

A

In obiectiv — recuperarea hirtiei
Se știe, Consiliul județean Brăda al F.V.S. este autorul unei 

inițiative intitulate: ,.De la fiecare locuitor al județului, cite 10 kg i 
de furtie recuperată'. Cei 54.000 de membri ai organizației ju
dețene U.T.C. s-au înscris pină acum cu realizări valoroase în 
materializarea acestei inițiative. Pină în prezent ei au colectat — 
și predat apoi — 300 tone de maculatură față de prevederea ini
țială de 140 tone. Cum s-a reușit acest lucru? In fiecare săptă 
mină, ziua de joi a fost declarată zi de colectare a deșeurilor de 
hirtie, iar în municipiul Brăila, străzile și cartierele au fost repar
tizate pe organizații U.T.C. La fiecare sfîrșit de săptămînă au 
loc acțiuni masive de colectare a deșeurilor. S-au evidențiat 
organizațiile U.T.C. de la Combinatul de fibre artificiale, Combi
natul de prelucrare a lemnului, Liceid „Panait Cerna“, și cele 
din comunele Însurăței, Ciocile, Tichilești, Galbenu.

SPORTIVII ROMÂNI AU OBȚINUT 
REZULTATE REMARCABILE LA 

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
LA ACTUALA EDIȚIE REPREZENTANȚII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT 
DOUA MEDALII DE AUR, TREI MEDALII DE ARGINT Șl PATRU 

DE BRONZîn localitatea vest-germană Eppelheim au luat sfîrșit joi întrecerile celei de-a 10-a ediții a campionatelor mondiale de popice. Cu un bilanț remarcabil au încheiat această competiție reprezentanții culorilor sportive ale României, care au ciștigat în total două medalii de aur, 3 de argint și 4 de bronz, ocupind primul loc in clasamentul general pe țări. Un succes rar în- tilnit in istoria campionatelor mondiale, care demonstrează cu prisosință excelenta pregătire și progresul înregistrat de sportivii români la această disciplină, in ultimii ani. La actuala ediție, echipa masculină a României a cucerit titlul mondial, iar sportivele Ana Petrescu și Cornelia Petrușcă au intrat In posesia titlului de campioane ale lumii In proba de perechi.Joi. In ultima zi a competiției, au fost desemnați noii campioni mondiali la individual. în proba feminină. Ana Petrescu a obținut medalia de argint, cu 1259 puncte. Primul 10c a lost ocupat de cehoslovaca Hana Koninova — 1268 puncte, medalia de bronz revenind suedezei D. Fors- 

universale, cu literatură contemporană. cu literatură de educație patriotică și morală ; un loc aparte îl ocupă literatura de e- vocare a trecutului de luptă a poporului nostru, literatura sc- cial-politică. literatura de informare științifică, de inițiere tehnică etc.— Avem un fond de carte de peste un milion lei și suplimentarea lai poate fi făcută cu maximum de operativitate, ne spune tovarășal Virgil Oltean. Parafrazînd proverbul : „Premiant! să fie. că premii avem din belșug”. H. I.EREA 

lung — 1 255 puncte. Noul campion al lumii este iugoslavul Nicola Dragas, cu 2 737 puncte. Iosif Tismănaru (România) s-a clasat pe locul doi (medalie de argint) — 2 700 puncte, urmat de alți doi sportivi români — Ilie Băiaș — 2 699 puncte (medalie de bronz) și Petre Purje — 2 697 puncte.

Ilie Năstase victorios 
in sferturile de finală 

de la Bournemouth• Joi. în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Bournemouth (Anglia), Ilie Năstase l-a învins cu 8—6. 6—4 pe columbianul Velasco. Alte rezultate : Bertolucci-Dominguez 6—2, 6—4 : Kary-Ganz- oal 7—5. 6—4 : Barazzutti- Crealy 3—5. 6—2. 6-3.• Ce prilejul nnnl eenears desfășurat ia Vitebsk, atletul sovietic Nikolai Grebr.ev a câștigat proba de aruncarea suliței eu 86JC tn. Rezultatul obținut de Grabnev constituie cea mai bună perform ar.țâ mondială înregistrată In acest sezon.
• A 14-a ediție a campio

natului european feminin de baschet se va desfășura Intre 23 august ți 3 septembrie, în Italia. Cele 12 echipe calificate tn faza finală a competiție: au fost repartizate în trei grape preliminare după cum urmează : grupa A (meciurile ae vor disputa la Cagliari) : Franța. Cehoslovaca. Olanda Danemarca : grupa B (la Sassari) : RF. Germania Ungaria. Iugoslavia. U.R.S5.; trupa C (la Nuoro) ; Bulgaria. România, Polonia. Spania. Partidele din grupele preliminare se vor disputa intre 23 și 25 august. Primele două formații clasate din fiecare serie se vor califica tn turneul final, ale cărui jocuri sint programate in perioada 27 august — 3 septembrie. Pentru turneul final mai este calificată din oficiu și echipa Italiei, ca țară gazdă.
Baschet: „Cupa Fe

derației"• Incepind de astăzi și pînă duminică 26 mai, Sala sporturilor din Iași. va. găzdui întrecerile turneului internațional feminin de baschet pentru „Cupa Federației", la care participă selecționatele R.D. Germane, Iugoslaviei, Ungariei și României.Astăzi, in prima zi a competiției, echipa României va intîlni, la ora 19,30, formația R.D. Germane. în deschidere se va disputa jocul dintre reprezentativele Ungariei și Iugoslaviei.• In optimile de finală ale turneului Internațional de tenis de la Hamburg, jucătorul vest-german Ulii Pinner l-a învins cu 1—6, 7—5, 6—4 pe cehoslovacul Vladimir Zednik. Celelalte partide programate nu s-au putut disputa din cauza unei ploi torențiale• întîlnirea amicală de gimnastică dintre selecționatele de junioare ale orașelor București și Sofia s-a Încheiat cu scorul de 178,40— 172,20 puncte In favoarea tinerelor gimnaste românce.La Individual compus, pe primul loc s-a clasat Pet- kova (Sofia) — cu 36,35 puncte, urmată de Stancu (București) — 35,90 puncte.

CROSUL -
o întrecere pentru 
toate anotimpurileAm fost, cu toții, martori «I reușitei ediției din acest an a Crosului Tineretului. 3 milioane de participanți. Un record absolut in materie. Un record care exprimă aderența tinerilor la acțiunile simple, bine organizate. Ne-au entuziasmat întrecerile marii finale de la București. Dispute foarte aprige, con- curenți aruncind In luptă energii și ambiții nebănuite. Din nou s-au remarcat clteva talente cu perspective reale de a promova in atletismul de performanță.Așa cum se subliniază In Ho- tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, activitățile de masă „vor fl orientate, cu prioritate, spre folosirea formelor simple, accesibile. desfășurate în aer liber". Crosul — ca să-l etalăm doar cîteva din atribute — este sportul ce; mai accesibil : iși pot încerca forțele tineri, vîrst- nid. fără o pregătire prealabilă. Locul de desfășurare — natura. cu aer curat Deci, nu necesită amenajări speciale și. în consecință, cheltuieli. Ambianța ? întrecerile de masă sint, prin definiție, antrenante, pline de veselie și tinerețe, adevărate sărbători populare. Croiul dezvoltă calitățile fizice și stimulează cele morale : voința, dirzenia. ambiția... Crosul fortifică cel mai bine organismul pentru muncă și viati. O resursă a sănătății, bază a vigoare! și prospețimii fizice, de care avem, eu toții, atîta nevoie !Din această perspectivă privim eu neliniște întrerupere* 

bruscă — Imediat după finală — 
* activității de organizare do crosuri In mod frecvent, sistematic, Organizatorii de crosuri și-au considerat încheiată misiunea odată cu consumarea finalei. Nici In București, nld tn județe nu s-au mai organizat alergări dedt strict etapele respective aia Crosului tineretului.

Suedia: TURNEU! LUA PENTRU JUNIORIPrima etapă din cadrul grupelor preliminare ale competiției internaționale de fotbal pentru juniori — Turneul U.E.F.A., care se desfășoară in mai multe localități din Suedia, s-a caracterizat prin partide echilibrate.După cum s-a mai anunțat, în grupa A, selecționata României a debutat victorioasă, cîș- tigind cu scorul de 1—0 (1—0) meciul susținut cu echipa Finlandei. în celălalt meci al grupei, disputat la Karlshamn, reprezentativa Scoției nu a reușit să învingă formația Islandel, cu care a terminat la egalitate : 1—1 (1—1). Golul scoțieni
Edinburgh: CONGRESUL UEFALa Edinburgh au Început lucrările Congresului Uniunii Europene de fotbal. Una din problemele principale incluse pe a- genda de lucru a fost propunerea de a se mări, de la 18 la 20, numărul participanților la turneu; final al campionatului mondial. Propunerea, susținută de mai mulți delegați, nu a fost însă acceptată, Pledînd în favoarea menținerii sistemului de pînă acum, delegatul belgian a cerut totuși ca Europei să i se acorde un loc în plus.A fost reales ca președinte *1 

în acest context ne amintim că In toamna trecută, In Capitală, s-a inițiat un ciclu de crosuri, pe sectoare. Toate organizate în mod festiv. In jurul lor făcln- du-se mult zgomot. S-au ținut și discursuri. Organizatorii aveau nevoia de reclamă. Festlvismul, am mai spus-o șl noi, au spus-o și alții, este un pericol pentru activitatea sportivă de masă. De ce să alerge tinerii numai cu prilejul unor momente festive, prilejuite de desfășurarea etapelor unor competiții oficia- le ? Dacă ar fi să credem câ pretutindeni s-a organizat etapa de masă a Crosului tineretului, înseamnă că imensa majoritate a tinerilor participă, la acest gen de adivitate — alergările — o singură dată pe an ! Cind alergarea se recomandă să fie practicată zilnic, ori cel puțin o dată de două ori pe săptămînă. pe distanțe mai lungi sau mai scurte, după posibilitățile fiecăruia. Crosul rămine principalul mijloc de mișcare și angrenare a maselor la o activitate sportivă continuă, sistematică. el asigură înlănțuirea și succes mea activității sportive de masă. De aceea nu numai primăvara sau toamna — cum se spune — sint anotimpurile crosului. Anotimpul alergătorilor este sau, mai exact, ar trebui să fie permanența. Iată de ce organizațiile U.T.C. și. deopotrivă, cele sportive și sindicale esta necesar — se impune cu acuitate — să-și reconsidere concepția, poziția față de utilitate* și necesitatea organizării de crosuri pentru marea masă de oameni al mundl cu o frecvență șăptămtnală neștirbită. $1 nu pe localități, cl pe unitate 1 clasă, școală, secție, atelier, Întreprindere, an de studii sau facultate, pe aat sau comună etc.Așadar, pe dnd starturi neîntrerupte la alergările de cros T
VASILE CABULEA 

lor a fost realizat de Payne, iar punctul echipei islandeze a fost marcat de Sveinsson.Iată celelalte rezultate : grupa B : Turcia — Iugoslavia 0—0 ; R.D. Germană — Polonia 1—0 (0—0); grupa C : Danemarca — Țara Galilor 3—1 (1—0) ; Bulgaria — Luxemburg 2—1 (2—0) ; grupa D : Grecia — Spania 1—0 (1—0) : Suedia — Portugalia 1—0 (1—0).Astăzi, echipa României va întilni selecționata Islandei. Ultima parte a acestui meci va fl transmisă, în direct, de posturile noastre de radio. Transmisia se va face pe programul I, cu începere de la ora 19,50.

U.E.F.A., dr. Artemlo Franchi (Italia).Președintele U.E.F.A. a declarat că va sprijini realegere* actualului președinte al F.I.F.A., Stanley Rous, care este In vîrs- tă de 79 de ani și deține această funcție de 13 ani. Contracandidatul lui Stanley Rous este, după cum se știe, președintele Confederației braziliene a sporturilor, Joao Havelange. Alegerea președintelui F.I.F.A. va a- 1 vea loc la Frankfurt pe Main, cu două zile înainte de începerea turneului final al campionatului mindlal de fotbal.

MAREA 

SĂRBĂTOARE 

A COPIILOR 

SE APROPIE!

Pentru a fi primii în 
alegerea CADOURI
LOR DE 1 IUNIE, in- 
trați chiar acum în 
magazine, care vă aș
teaptă cu o mare vari
etate de: păpuși, 
mingi, figurine din 
material plastic, jocuri 
aplicative tehnice — 
truse de construcții ra
dio și jocuri de con
struit și multe, multe 
alte jucării.
Bucuria copiilor 
E-n lumea jucăriilor.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE INDUSTRIE 

LOCALA

Liceul industrial mecanic nr.20
Șoș. Chitilei nr. 123, sector 8, tramvai 3, 10

Stafia Pieții
Primește înscrieri pentru anul școlar 197-4—1975 la urmă- 

toarele meserii :
• lăcăfuși consfrucjii metalic*
• lăcătuși I.C.M.
• lăcătuși S.D.V.
• lăcătuși mecanici auto
• electromecanici ascensoare
o electroniști
• lăcătuși mecanici frigotehniști
• strungari
• frezori mortezori-rabotori
• tîmplari mobilă și articole tehnice

Se primesc promovații clasei a Vlll-a avînd vîrsta pînă 
la 16 ani la 1 septembrie 1974. Elevii beneficiază de burse 
în proporție de 36% în funcție de rezultatele la învățătură, 
purtare din clasa a Vlll-a și veniturile părinților.

Elevii care se angajează, pe bază de contract, să lucre
ze cel puțin 5 ani în unitățile Grupului întreprinderilor de 
industrie locală după absolvirea primei trepte a liceului 
vor primi burse din partea întreprinderilor, constînd din 
hrană, echipament, rechizite, manuale, transportul în va
canță etc.

Admiterea Tn școală se face fără examen pe baza re
zultatelor obținute în clasa a Vlll-a.

Tn cazul cînd numărul de candidați înscriși depășește nu
mărul locurilor, ocuparea lor se va face pe bază de exa
men la matematică și I. română sau fizică la alegere.

înscrierile se fac pînă (a 25 iunie 1974, iar examenul va 
avea loc între 26 iunie și 5 iulie 1974.

Lămuriri suplimentare se pot obține la telefon : 67 53 90.

în atenția 
școlilor!UNIVERSALCOOP — Librăria centrală — „Cartea prin poștă" (București, Str. Serg. Nuțu Ion 8—12 sector 6) vine in ajutorul dv. pu- nindu-vă Ia dispoziție un bogat sortiment de titluri pentru premiile școlare, din care amintim :

Anghel D. Caleidoscopul tul 
A Mirea 5 lei; ALECSANDRI 
V. Poezii populare 10 lei; 
BOGZA G. Tablou geografic 
5 lei; BARBU E. Facerea lu
mii 10 lei; BARBU I. Poezii 6 
lei; CALINESCU G. Bietul 
Toanide 15 lei; COȘBUC G. 
Fire de tort 7 lei; CARAGIA- 
LE M. Craii de Curte Veche 
3.50 lei; DOBROGEANU-GHE- 
REA Asupra criticii 6,50 lei; 
GALACTION G. Moara lui Că
lifar 7,50 lei; ISTRATI P. Chi- 
ra Chiralina 5.25 lei; MAIO- 
RESCU T. Critice 10 lei; RO- 
SETTI AL. Nota din Grecia 5 
lei: RUSSO A. Cîntare Româ
niei 6 lei: SADOVEANU M. 
Istorisiri din Ardeal 5 lei.Aceste cărți ca și multe altele din literatura română și universală pot fi comandate atît printr-o scrisoare cit și printr-un delegat, plata făcîndu-se fie prin virament, fie In numerar, la primirea coletului.

a 
a

■

■

CURSURI CU FRECVENȚĂ
PRIN CORESPONDENȚĂ

STENOGRAFIA ® DACTILOGRAMA •O
CRETARIAT • APARATURĂ TELEX • MAșFnI 
DE CALCUL • ENGLEZA ® FRANCEZA ® 

RUSA • GERMANA
Țoale aceste discipline, predate de instructori de înaltă 

calificare, sub conducerea stenografului Paul Mihăilă, pol 
B fi urmate azi și de tinerii din întreaga tară, PRIN CORES- 
8 PONDENȚÂ.
g Studenții și elevii (cursuri de zi) se bucură de reducerea 
g taxelor cu 50% pe timpul verii, și beneficiază fără plată 
B de o odihnă activă constînd din : participarea la audiții 
q muzicale,_ vizionări de fiime, excursii cu obiective științi- 
g fice, manifestări cultural-artistice și sportive (tenis de masă, 
g șah etc.).
3 Informații se pot obține de la

■
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Universitatea populară sectorul 5
Casa de cultură „N. Bălcescu"

București 5, str. 11 Iunie, nr. 41 (Stația Parcul Libertății) 
Telefoane : 23 43 45 și 23 67 00

h 
a 
0 
a
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

REZULTATE RODNICE IN SUBCOMITETUL 
PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNICAIn redactarea documentelor finale ale Conferinței pentru securitate și cooperare In Europa, tn problemele cooperării economice o atenție deosebită este acordată unor asemenea domenii de actualitate cum sint știința șl tehnica și mediul ambiant.Dezbaterile, la care au luat cuvîntul numeroși reprezentanți, s-au finalizat, în această etapă, cu o serie de texte convenite preliminar. Astfel, în Subcomisia pentru știință și tehnică, ca urmare a propunerilor prezentate de diferite delegații, printre care și delegația română, s-au redactat prevederi referitoare la dezvoltarea în viitor, pe consultărilor baza preliminare și a acordurilor realizate între toate părțile interesate, a unor pro-

grame și proiecte de cercetare de interes comun, schimburi de date experimentale și de rezultate ale cercetărilor, precum și corelarea unor programe de cercetări între institute și organizații științifice și tehnice.De asemenea, s-a convenit să se intensifice organizarea de conferințe, colocvii, simpozioane, cursuri și alte reuniuni internaționale sau naționale cu participarea unor oameni de știință și specialiști străini.
Mîine încep la londra convorbirile 
dintre reprezentanți ai Portugaliei

Cc mbodgia - O subunitate aparfinind forțelor patriotice ie timpul unei misiuni de luptă.

și ai P.A.I.G.C.
• ADUNAREA Națională a Tailandei. convocată în 

urma demisiei guvernului —

Australia

Ministrul portughez al afacerilor externe, Mario Soares, va conduce delegația guvernamentală a Portugaliei la convorbirile ce vor începe la Londra, sîmbătă 25 mai, cu liderii Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului.........................declarat purtător lui civil de externe va fi însoțit de ministrul coordonării interteritoria- le al Portugaliei, Antonio de Almeida Santos, care se află în prezent într-o vizită în Mo- zambic și Angola.într-o declarație făcută, joi, cotidianului „Diario de Noticias" din Lisabona, Mario Soares a menționat că nu există o agendă de lucru propriu-zisă a convorbirilor din capitala britanică. „Ne vom așeza în jurul unei mese și vom discuta, pentru a

vedea cum se poate ajunge la încetarea focului" a spus el. a- rătind apoi că autoritățile portugheze doresc să vadă dacă pot fi inițiate asemenea reuniuni și cu liderii mișcărilor de eliberare din celelalte teritorii.
Verde (P.A.I.G.C.) — a joi, la Lisabona, un de cuvînt al guvernu- provizoriu. Ministrul • CEA DE-A 40-A conferință a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) —programată să se desfășoare la 15 iunie, la Quito — va fixa noile prețuri la țiței, ce vor intra în vigoare în luna Iulie și va dezbate, de asemenea, problema înființării unei bănci de dezvoltare, ca și a unui fond de asistență pentru țările în curs de dezvoltare — a declarat ministrul petrolului și resurselor minerale din Ecuador, Gustavo Jarrin Ampudia.

survenită marți — a hotărit miercuri, după o dezbatere cu ușile închise, să ceară premierului demisie tar. Sanya Thammasak, să conducă viitorul cabinet — a anunțat președintele parlamentului tai’.andez. Kukrit Promoj. El a menționat că urmează să se Întâlnească eu Sanya Thammasak pentru * examina propunerea Adunării Naționale și a-1 convinge să accepte misiunea Încredințată. Totodată, In cursul zilei de vineri, președintele Adunării Naționale va avea o întrevedere eu regele Bhumibol pentru a obține decizia suveranului tailandez în legătură cu viitorul cabinet.

INCERTITUDINI POSTELECTORALE

Xy. fi ca

de 13
Un reprezentant al Tineretului Revoluționar 
din Burundi vorbește „Scînteii tineretului"

finale vorsăptămânalabilitate a voturilor prin poștă. în vechea
In primele rînduri

pentru dezvoltarea țării
Ne-a vizitat țara, la invitația Uniunii Asociații

lor Studenților Comuniști din România, Zacharie 
Ntambwiriza, membru al Comitetului Central al 
Tineretului Revoluționar „Rwagasore" (J.R.R.) din 
Republica Burundi. La începutul convorbirii noas
tre oaspetele a prezentat cititorilor noștri semni
ficația denumirii organizației de tineret din care 
face parte.

retului de activitatea ajutindu-1 procesul de producție națională.Pe alt plan, noi sprijinim preocupările guvernului din ultimii ani pentru formarea de cadre naționale ; sintem foarte mult încurajați de atitudinea statului față de această problemă. In menea ta.

rolul ee-i revine 
de dezvoltare a țării, 
să se integreze in

a Reprezentanților, Partidul Laburist deținea 67 de locuri, față de 58 ale coaliției. Scrutinul a fost organizat după refuzul deputaților opoziției de a aproba o serie de inițiative legislative ale guvernului.
Cooperarea 

româno-arabâ

• LA ROMA s-au miercuri, lucrările Partidului Sociahs acest prilej, perioada 4—6 nească O partidul prob

Hussein El Shafel, vicepreședinte al Republicii A- rabe Egipt, l-a primit, joi, pe Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe al României. în cursul întrevederii, a fost exprimată dorința celor două părți de a acționa in continuare pentru transpunerea în viață a acordurilor și ințelegerilor realizate cu prilejul întrevederilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar Sadat, care au deschis largi perspective cooperării româno-egiptene.Nicolae Ghenea a fost primit. de asemenea, de către Mahmud Riad, secretar general al Ligii Arabe. A fost examinat, cu acest prilej, stadiul relațiilor dintre România și țările arabe și au fast evidențiate cursul pozi- al acestora, existența r .ars; posibilități pen- extinderea cooperării ro- ■o-arabe in noi domenii tivitale.
continuă creștere

urmă cu zece ani o ase- preocupare nici nu exis-
— Organizația Tineretul Revoluționar din Burundi poartă, incepind cu anul 1966, numele eroului nostru național, prințul Louis Rwagasore, prim-ministru al fostului regat Burundi, care și-a dedicat întreaga viață și activitate luptei pentru independență și întărirea unității naționale. In octombrie 1961, cu aproape un an mai înainte ca țara noastră să devină stat independent, el a fost asasinat de către forțele reacționare. Louis Rwagasore este și fondatorul Partidului Uniunea pentru Progresul Național (U.P.R.O.N.A.), înființat în anul 1958, partidul actual de guvernămint. După proclamarea statului Burundi republică, la 28 noiembrie 1966, noua organizație de tineret, formată în același an, prin fuzionarea a două grupări progresiste, a primit numele „Tineretul Revoluționar Rwagasore", în semn de omagiu pentru cel ce s-a pronunțat întotdeauna și a militat pentru dobindirea independenței naționale.

sore" din Burundi, ce ne nuli 
spunefi ?

Cum sprijină organiza-

• Tot tn legătură cu Ti
neretul Revoluționar „Rtvaga-

— Organizația noastră cuprinde aproximativ 80 000 de tineri de diferite preocupări, printre care și studenți, și principalul ei rol este de a difuza directivele partidului U.P.R.O.N.A. și, pe de altă parte, de a ajuta in mod efectiv Ia îndeplinirea acțiunilor inițiate de guvern, in interesul întregii țări. Știți, desigur, în ce situație se afla Burundi după Îndelungata dominație colonială, poate mai dificilă decît a altor țâri africane. De a- ceea statul nostru depune efor turi însemnate pentru lichidarea stării de înapoiere economică. In țară au avut loc deja importante transformări : s-au făcut progrese spre înfăptuirea reformei agrare și lichidării sistemului de monocultură a cafelei. Ti neretul burundez participă în mare număr Ia vasta acțiune de plantare a culturii de ceai, care găsește toate condițiile favorabile în terenurile noastre. In cadrul Comitetului Central al organizației noastre există o secție specială oare se ocupă d» problemele conștientizării tine-

ția de tineret programul 
alfabetizare a populației 
fășurat de guvern ?— Vreau să vă spun că joritatea tinerilor care absolvă o școală medie sau cursurile Universității înființate in capitala țării, Bujumbura, ințele- gînd importanța pe care o reprezintă faptul că fiecare burundez trebuie să știe să scrie și să citească, participă voluntar la cursurile speciale de alfabetizare a populației. Paralel sint construite tot mai multe școli, statul alocind anul trecut, de exemplu, 23 la sută din bugetul țării pentru învățămint. Tineretul se află în primele rînduri pentru construcția de școli, drumuri, pentru dezvoltarea generală a țării.In încheiere oaspetele burundez a spus :— Exprimăm tineretului român dorința noastră de a găsi noi mijloace de colaborare și mai strînsă in viitor, ceea ce cred că se va întimpla, date fiind bunele relații existente la nivelul guvernelor țărilor noastre.

RODICA ȚEPEȘ

Associated 
codaș atât de căutat, 

crește suwa a un an la altul. In Statele
alrtie cpcgratâcă se vinde acum cu S3 dolari, față de 175 la sfirșitul 
ar.uiui trecut. Marii producători americani de hlrtle au anunțat 
dlențti lor că. In vară. vor majora «fin nou prețurile, ceea ce va 
crea ..probleme bugetare enorme- după cum afirmă Harold Afder- 
son. președintele Asociației editorilor americani de ziare.

Pe alte piețe. preturile sint și mai ridicate. In Europa occidentală, 
de p_ui. producătorii cer și cbțin circa 3M de dolari pe tona de 
hirtie hpografieă. in America Latină prețul oscilează tn jurul a 350 
de dclart. în Orientul Mijlociu ș: India ajunge pînă la 500 de dolari. 
Canada și Țările Scandinave obțin la bursa neaeră pînă la 840 de 
dolari. Se așteaptă ca în următoarea lună, țările exportatoare din 
cadrul Europei și Canada să ceară o nouă majorare a prețurilor cu 

■S la sută tată de media mondială.

Preșs — a de- 
incit prețul lui 

Unite o tonă de

Păstrez in memoria imaginile nnui film. L-im vizionat la școala de prelucrare a metalelor -Iosip Broz Tîto* din Novi-Sad — Voivodina — cu prilejul unei recente vizite in R—S.F. Iugoslavia. Pelicula de celuloid i- lustra momentul festiv al împlinirii unni deceniu de la înființarea acestei unități de in- vățămint, etalon semnificativ pentru problemele și preocupările dintr-un domeniu social care concentrează prezența a sute și sute de mii de tineri. Pentru că școala de prelucrare a metalelor din Novi-Sad este un model al realizărilor și perspectivei procesului de instrucție școlară din R.S.F. Iugoslavia, unul dintre procesele cele mai caracteristice dezvoltării contemporane a țării vecine și prietene. Este cu atit mai remarcabil acest exemplu dacă ținem seama de proporțiile lui — în momentul de față in școală sint înmatriculați 1 600 de e- levi, iar corpul didactic este format din a- proape 200 de cadre de specialitate, pedagogi, maiștri, tehnicieni — dar și de conținutul instructiv-educativ al activității desfășurate aici. Este un adevăr pe care secvențele filmului realizat de gazde il demonstrează cu prisosință și in toată amploarea lui. Iată citeva dintre ele: după zece ani de existență a școlii, numărul specializărilor a crescut pe măsura cerințelor industriei naționale; pro-

grama de invățămînt cuprinde citeva zeci de secții care îmbină armonios însușirea specialităților tehnice cu o cultură multilaterală,

de practică in atelierele de strungărie, lă- cătușerle, sudură, polizare cu care este dotată școala.Fără indoială, insă, că — așa cum a ținut să ml-o mărturisească chiar directorul școlii — mindria elevilor ca șl a profesorilor se îndreaptă spre succesele înregistrate în participarea elevilor la e- laborarea programelor de studiu și la practica în întreprinderile o- rașului Novi-Sad. Căci, intr-adevăr, se procedează la o largă consultare a părerilor levilor în legătură conținutul celor 22 materii teoretice e- cu deȘi
Viitorii metalurgist!

tehnică și umanistă. Se Învață aici tehnologia metalelor dar șl limbi străine, se face educație fizică dar și mecanică, se țin lecții de istorie șl geografie dar și de matematică șl desen tehnic, se au- diază prelegeri dar se fac și ore, multe ore

practice pe care sint chemați să și le însușească. Dovadă, faptul că fiecare secție este condusă de un consiliu din care fao parte alături de profesori și un număr de elevi care își spun părerea atit asupra temelor incluse In programa
Va fi depășită criza politică

în legătură cu evoluția problemei stabilității guvernamentale din Turcia, Bulent Ecevit, liderul Partidului Republican al Poporului (P.R.P.) și prim-mi- nistru, a declarat, într-un interviu acordat ziarului „Hurriyet", că „pentru a se putea considera aplanată criza de încredere. izbucnită coaliției cu asupra legii : tă de la ______Naționale (P S N.) asigurări concrete in privința îndeplinirii an- griamentelor importante, asumate prin programul guvernamental".Referindu-se la convorbirile sale, în curs de desfășurare, cu vicepremierul Necmettin Erbakan, liderul P.S.N., primul ministru turc a precizat : „Se cercetează dacă există sau nu posibilitatea de a lega funcționarea coaliției și înfăptuirea protocolului acesteia și a programului guvernamental de condiții concrete și sigure. Deosebirile de vederi apărute în cadrul P.S.N. în timpul votului — a explicat

între partidele ocazia votului amnistiei, așteap- Partidul Salvării

Irlanda de Nord - O stradă din Belfast blocată după recentele incidente.

el — creează serioase îndoieli în privința funcționării pe viitor a coaliției. De aceea, ceea ce Interesează acum este găsirea căilor pentru asigurarea înlăturării complete a acestor suspiciuni. Noi trebuie să stabilim efectiv, și într-un termen scurt, dacă unele prevederi considerate strategice din programul guvernamental vor putea fi sau nu înfăptuite".Bulent Ecevit — scrie ziarul ..Gunaydin" într-un comentariu pe marginea convorbirilor acestuia cu Necmettin Erbakan — a vrut, înainte de toate, să afle de la liderul P.S.N. dacă acesta poate sau nu să asigure unitatea necesară a rîndurilor partidului pe care îl conduce pentru ca guvernul să se bazeze pe o majoritate sigură și disciplinată în Medjlis. Erbakan — adaugă ziarul — a primit ca justificată această cerere. Consiliul general de conducere al P.S.N., convocat de el pentru a analiză poziția P.R.P., a anunțat, prin purtătorul său de cuvînt, ' " ' maximum împiedica Totodată, discutareaguvernului și în cadrul adunării președinților organizațiilor regionale ale P.S.N., care a fost convocată pentru duminică 26 mai, Ia Bursa.

„hotărîrea de a depune de eforturi pentru a o criză de guvern". Consiliul a hotărit problemei stabilității

• POTRIVIT unul comunicat oficial, preluat de presa uru- guayană, comandantul armatei terestre, generalul Hugo Chia- ppe Posse, a fost Înlocuit în funcție cu generalul Julio Cesar Vandora, fost atașat militar al ambasadei Uruguayului la Washington. Potrivit agenției Prensa Latina, situația din armata uruguayană a fost generată de ascuțirea rivalităților In cercurile militare de dreapta din Uruguay, ca urmare a destituirii de către generalul Chiappe Posse a oomandanților regiunilor militare 1 și 2, generalii Rodolfo Zubia șl, pectiv, Eduardo Zubia.
•

res
PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT • Turneul misiunii eco 

nomice argentiniene

cît și a rezul- obțlnute de e- timpul studil- aceasta se {ace a stimula res-
școlară țațelor levi în lor. Și pentruponsabilitatea lor față de modul în care se desfășoară procesul instructiv. Afirmația este valabilă și în ceea ce privește perfecționarea practicii în producție.Astăzi, emblema școlii „Iosip Broz Tito“ este cunoscută in mai toate fabricile și uzinele din Novi-Sad. Iar cei care o poartă, elevii, nu sint numai u- cenici, dar și producători efectivi ai unor repere tehnice necesare întreprinderilor industriale care îi găzduiesc. Există contracte între școală și întreprinderi care stipulează participarea elevului la procesul de producție, ca oricare alt muncitor calificat. Am văzut în filmul gazdelor expoziția organizată cu prilejul împlinirii celor 10 ani care au trecut de la inaugurarea școlii. O remarcabilă varietate de piese pe care le găsești încorporate în cele mai complexe mașini și utilaje produse de industria Novi-Sadulul.La sfirșitul filmului am înțeles mai bine ceea ce vroia să-mi spună directorul școlii înainte de derularea lui. „Avem ambiția de a ne cinsti numele școlii, care este numele președintelui Tito. Facem acest lucru pregătindu-i pe copii să devină oameni capabili să mdncească și să trăiască în Iugoslavia contemporană, dar mai ales în cea viitoare". Secvențele filmului, vizitarea ulterioară a claselor și atelierelor mi s-au întipărit în minte ca o certitudine a împlinirii unei generoase ambiții, ambiția făuririi unor oameni educați în cultul muncii, al devotamentului față de răspunderile ce le revin pentru destinul patriei lor.

TRAIAN GÂNJU
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Operațiunea
„Batavia"

• LA 23 MAI, Piotr Jarosze- wicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, l a primit pe Aurel Duca, ambasadorul Republicii Socialiste România în Polonia. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor bilaterale.

rlle semestriale la nivel Înalt, prevăzute In cadrul acordului de cooperare franco—vest-ger- man. După cum se știe, acestea trebuiau să se desfășoare la 4-5 aprilie, la Bonn, fiind amînate ca urmare a decesului președintelui Georges Pompidou.
® Intîlnire franco-vest- 
germană• NOUL CANCELAR al R.F. Germania, Helmut Schmidt, se va deplasa, în curînd, la Paris, pentru a-1 întîlni pe președintele ales al Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing — a declarat, intr-o conferință de presă, Armin Griinewald, purtător de cuvînt adjunct al guvernului federal.Pe de altă parte, Griinewald a indicat că, probabil în iunie, la Bonn vor avea loc consultă-

• AGENȚIA A.C.T.C. Informează că, la Panmunjon, a avut loo o nouă intîlnire intre reprezentanții societăților de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană șl Coreea de sud. In cursul întâlnirii, părțile au convenit să organizeze reuniuni de lucru în probleme preliminare legate de reluarea convorbirilor propriu- zise dintre cele două societăți de Cruce Roșie.• „ATLANTICUL, desparte, ne oferă și bune condiții pentru care ne cele mai schimbu-

rile comerciale" — a declarat șeful statului argentinian, Juan Domingo Peron, la Întrevederea avută, la Buenos Aires, cu ambasadori africani acreditați la O.N.U., care întreprind o vizită oficială In Argentina.Președintele Peron a subliniat totodată importanța pe care o prezintă continentul african pentru Argentina, îndeosebi în ceea ce privește raporturile comerciale ce vor fl stabilite, în viitor, între statele Africii și țara sa. El a anunțat, de asemenea, că o serie de delegații argentiniene vor vizita, în curînd, mai multe țări africane, pentru a examina împreună cu conducătorii acestora posibilitățile de diversificare și promovare a cooperării economice și schimburilor comerciale.

• REFERINDU-SE la recentul turneu de unsprezece zile întreprins într-o serie de țări socialiste europene de o misiune economică argentiniană, în cursul căruia au fost semnate 15 acorduri comerciale, președintele Juan Domingo Peron a relevat că, în actuala conjunctură social-politică și economică internațională, aceasta reprezintă o mărturie de bun augur pentru un viitor economic al relațiilor Argentinei cu alte state — transmite agenția Inter Press Service. El a subliniat, totodată, faptul că rezultatele fructuoase obținute în cadrul turneului atestă apariția unui nou stil în dezvoltarea relațiilor Argentinei cu statele lumii, in concordanță, cu măsurile luate de guvernul justițialist pe scena politică internă.

In noaptea de miercuri ■pre joi, patrioțli cambodglenl au continuat atacul cu rachete asupra unor obiective militare din orașul Penh, Început luni amiază. Mai multe proiectile au căzut intr-un cartier din sudul capitalei cambodgiene unde se află Lon Noi.Pe de altă nalează lupte patrioți și inamic pe șoseaua națională nr. 5, unde trupele lonnoliste au fost nevoite să abandoneze localitatea Pon- hea Leu, situată la 27 km nord de Pnom Penh. După cum menționează agenția France Presse, în cursul an
cestor operațiuni, patrioții au provocat pierderi in rîndul inamicului.
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TEL AVIV. — Miercuri seara, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, s-a înapoiat la Tel Aviv pentru noi consultări, după convorbirile avute In cursul zilei de ieri la Damasc.

Ieri dimineața, el s-a întîlnit cu primul ministru lsraelian. Golda Meir, cu care a examinat unele aspecte privind realizarea unui acord de dezangajare a forțelor în zona înălțimilor Golan, rămase nesoluționate în timpul contactelor stabilite pînă în prezent la Damasc și Tel Aviv.
La New York a fost Inaugurată — prlntr-o conferință de presă oferită de președintele Comitetului pentru decolonizare al O.N.U., Salim Ahmed Salim (Tanzania), — o săptămină de solidaritate cu lupta pentru libertate, independență și egalitate in drepturi a popoarelor africane aflate sub dominație colonială, în conferința sa de presă, Salim a apreciat, referindu-se la răsturnarea dictaturii fasciste in Portugalia, că procesul decolonizării a intrat într-o fază foarte importantă, în care, după o perioadă îndelungată, au intervenit elemente noi, care favorizează și mai mult lupta de eliberare națională a popoarelor din colonii. El a accentuat că independența nu este negociabilă, doar modalitățile acordării ei puțind constitui obiectul negocierilor.
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In anul 1629, una din corăbiile Companiei olandeze pentru Indiile Orientale, cu destinația Batavia (Djakarta de astăzi), s-a scufundat în apropierea Insulei Beacon din Arhipelagul Abrolhos d’Houtman, situat la -șase ore cu vaporul de coasta occidentală a Australiei, Recuperarea e- pavei corăbiei, numită chiar „Batavia", este scopul operațiunii desfășurate în prezent de o echipă de nouă specialiști, toți colaboratori ai Muzeului Australiei occidentale.In ultimii ani și alte corăbii aparținînd Companiei Indiilor Orientale au fost localizate în diferite regiuni ale globului : trei în apropiere de Insulele Shetland, două în largul apelor Irlandei, una în apele Norvegiei, trei aproape de coastele A- fricii de Sud etc. Acțiunea de recuperare a epavei „Bataviei" este considerată foarte importantă deoarece corabia este, după cei 344 de ani petrecuți pe fundul oceanului, în perfectă stare, lucru destul de rar ; corabia este atît de bine conservată incit lemnul păstrează și acum urmele lăsate de fierăstrău și topor, din timpul construirii ei, precum și gudronul cu care erau astupate crăpăturile ușilor și ferestrelor. In plus, „Batavia" este printre primele corăbii ce s-au aflat în dotarea Companiei o- landeze pentru Indiile Orientale, fapt care ii interesează în mod deosebit pe specialiști, fiind un prețios exponat de muzeu și obiect de referință în activitatea de cercetare.Membrii expediției, toți tineri, s-au pregătit îndelung, a- sigurîndu-și toate condițiile ca epava corăbiei să fie readusă la suprafață în cele mai bune condiții. Ei și-au petrecut cîte- va luni studiind documentele referitoare la Compania maritimă olandeză din secolul al XVII-lea, la Arhivele centrale din Haga. Jeremy Green, conducătorul operațiunii, a declarat că după cercetarea documentelor de arhivă — ele ar a- coperi 28 de kilometri — a fost localizat exact punctul în care „Batavia", lovindu-se de stînci, s-a scufundat. Dealtfel, numele arhipelagului atrăgea atenția marinarilor asupra pericolului pe care-I prezentau în acea zonă sutele de insulițe și recife („A- brolhos" este un derivat al cu- vîntului portughez care înseamnă „atenție"). După reperarea e- paveî, grupul de specialiști si-a instalat tabăra pe Insula Beacon ; au fost aduse aici toate Instrumentele necesare, rezervoare cu apă dulce și chiar un tren electric cu ajutorul căruia au fost deja scoase Ia suprafață 123 blocuri mari de gresie, existente pe corabie. De asemenea, au fost transportate pe insulă cinci tunuri de cîte 750 kg fiecare și aproximativ nouă tone de cherestea, bine păstrată. Paralel cu munca de degajare a corăbiei, este înlăturat mîiul și nisipul depozitat, se fac sute de fotografii sau plonjări pentru studiu. Șeful expediției este de părere că activitatea lor va mal dura trei sau patru ani pină ce nava va fi scoasă Ia suprafață.
R. Ț.
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