
Proletari din toate țările, uniți-văI
ANUL XXXII,

SERIA II,

Nr. 8 376

4 PAGINI

30 BANI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MARȚI

27 APRILIE

1976

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a primit pe viceministrul

kuweitian al petrolului
Președintele Republicii So- 

cialîste România. tovarășul 
Nicslae Ceaușeacu. a primit luni 
la amiază pe Mohamed Khalid 
Al Adassani. vtceministrul ku- 
weiuan al petrolului.

Au fost ce fată Nicoiae Doi- 
earu. prim-adjunct de ministru.

și Ion M. Nicoiae, adjunct de 
ministru.

In timpul Întrevederii a fost 
exprimată de ambele părți do
rința de a se acționa pentru 
concretizarea colaborării româno- 
kuweitiene în domeniul petro

lului, în spiritul acordurilor șl 
înțelegerilor convenite între șe
fii de stat ai celor două țări, 
cu prilejul recentei vizite în 
Kuweit a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o ambianță cordială.

CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA
Eveniment de mare însemnătate în viața politică
și socială a patriei, forum larg reprezentativ al
clasei muncit re, al menilor muncii, chemat

*să dezbată sarcinile privind unirea în continuare 
a tuturor forțelor în vederea înfăptuirii în cele 
mai bune condițiuni a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
au participat, luni dimineață, la 
ședința de deschidere a Congre
sului Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, eveniment 
de seamă in viața politică și so
cială a țării.

Forum larg reprezentativ ce va 
dezbate marile sarcini ce revin 
sindicatelor în perioada cincina
lului 1976—1980, etapă importan
tă, caracterizată prin accentuarea

procesului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, Congresul reunește ezpo- 
nenții celor 6 milioane de mem
bri ai acestei organizații de 
masă, oameni ai muncii, români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, din întreprinderi și 
instituții, din orașe și sate, băr
bați și femei, tineri și virstnici, 
angajați cu toate forțele și ca
pacitățile creatoare in vasta o- 
peri revoluționară pe care, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, o înfăptuiește întregul 
nostru popor, edificind socialis

mul ți comunismul pe pdwiHțal 
scump ci patriei-

Lc sosirea fn Mia Pcîrtvkrf 
Republicii. care găzduiește lu
crările Congresului. secretarul 
general al partidului, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
șt de stat au fost tntitnpmcti cu 
însuflețite aplauze, cu orapi și 
urale. Clipe in șir s-a scandat 
cu înflăcărare numele partidului 
și al secretarului gene
ral „Ceaușescu — P.C.Rf, 
„Ceaușescu — P.C.R.".

In aplauzele entuziaste ale 
participanților. fn prezidiul de 
deschidere a lucrărilor Congre

sului eu luat loc tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, tovarășul 
Manea Mănescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Stefan Voi- 
tec, Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobenu, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Paul N icul eseu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan. Dumitru Popes
cu. Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Ve-deț. 
Stefan Andrei. Iosif Banc, Mihai 
Dalea. Mihai Gere, Nicoiae Gio- 
san, Ion Ioniță, Ion Ursu.
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Stimați tovarăși,

Deschiderea lucrărilor Congresului U- 
niunii Generale a Sindicatelor îmi oferă 
prilejul de a vă adresa dumneavoastră, 
tuturor membrilor sindicatelor, clasei 
muncitoare, oamenilor muncii din în
treaga țară, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și 
al meu personal, un salut călduros și 
cele mai bune urări. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Congresul sindicatelor — cea mai largă 
organizație a clasei muncitoare, clasa 
conducătoare a societății, a maselor de 
oameni ai muncii din România — re
prezintă un eveniment de mare însem
nătate în viața politică și socială a pa
triei noastre. Acest congres este chemat 
să facă bilanțul activității desfășurate 
de sindicate în cincinalul trecut și să 
stabilească obiectivele, sarcinile și mă
surile ce trebuie întreprinse în con
tinuare pentru unirea forțelor clasei 
muncitoare, ale tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, în 
vederea înfăptuirii în cele mai bune 
condițiuni a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea, a prevederilor Pro
gramului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. (Aplauze 
îndelungate).

Examinînd într-un spirit de înaltă e- 
xigență și răspundere comunistă modul 
în care au acționat pentru înfăptuirea 
directivelor partidului nostru, contribuția 
adusă la activitatea generală de condu
cere a societății, trăgînd concluzii atît 
din realizări, cit și din lipsurile și ne

ajunsurile manifestate, Congresul tre
buie să determine ridicarea pe un plan 
superior a întregii munci a sindicatelor, 
creșterea rolului lor în elaborarea și 
transpunerea cu succes în viață a po
liticii interne și externe a partidului și 
statului nostru, în ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a tuturor celor 
ce muncesc, a întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Congresul Uniunii Generale a Sindi
catelor are loc la puțin timp după în
cheierea cu succes a cincinalului 
1971—1975 și trecerea la înfăptuirea 
noului plan cincinal, a istoricelor hotă
rîri ale Congresului al XI-lea al parti
dului.

Cincinalul pe care l-am terminat 
de curînd a marcat o perioadă de mă
rețe realizări și profunde transformări 
înnoitoare în întreaga viață economico- 
socială a țării. în decursul acestor ani 
am obținut progrese remarcabile în dez
voltarea și modernizarea forțelor de pro
ducție, în creșterea potențialului econo
mic al țării, în sporirea avuției naționale. 
Dezvoltarea industriei într-un ritm de 
peste 13 la sută anual a avut drept ur
mare realizarea. în anul 1975, a unei 
producții globale egale cu cea creată în 
întreg deceniul 1951—1960. Față de anul 
1970, producția industrială a țării noas
tre a crescut, pe întregul cincinal, cu 
aproape 85 la sută, iar venitul national 
cu peste 70 la sută. A continuat procesul 
de dezvoltare intensivă a agriculturii — 
ramură de bază a economiei noastre na
ționale — care, în ciuda unor condiții 

climatice nefavorabile, a reakzat o pro
ducție cu peste 25 la sută mai mare 
decît în perioada cincinalului precedent. 
Am înregistrat mari progrese în dezvol
tarea învățămîntului, științei și culturii, 
în toate ramurile economiei naționale și 
vieții sociale.

Au fost înfăptuite cu succes prevede
rile cincinalului trecut în domeniul creș
terii nivelului de trai, material și spiritual 
al poporului. Aplicarea noului sistem 
de retribuire și generalizare a majorării 
retribuțiilor au făcut ca la finele anului 
trecut retribuția medie să se ridice la 
1 975 lei. Pe ansamblu, veniturile reale 
totale ale populației au sporit, față de 
1970, cu 46 la sută, respectiv cu 74 mili
arde lei. A continuat să fie îmbunătă
țită aprovizionarea oamenilor muncii, 
volumul desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist fiind'în 1975 de 11 ori 
mai mare decît în 1950. în cursul cin
cinalului 1971—1975 populația a primit 
pentru consum cu aproape 1 300 000 tone 
came mai șnult decit în cincinalul an
terior, cu 27 270 000 hectolitri de lapte, 
cu aproape 500 000 tone zahăr, cu circa 
140 000 tone ulei, cu peste 6 miliarde ouă, 
legume cu aproape 2 300 000 tone. încăl
țăminte cu 54 000 000 perechi, țesături cu 
520 000 000 metri pătrați ; de asemenea 
s-au vîndut, prin comerțul socialist, cu 
peste 500 000 mai multe televizoare, peste 
300 000 frigidere, 425 000 bucăți aparate 
de radio și alte produse industriale. S-a 
dezvoltat în continuare construcția de 
locuințe, realizîndu-se pe întregul cin
cinal, din fondurile și cu sprijinul statu
lui, 512 000 apartamente și aproximativ 
240 000 case în regie proprie din fondu
rile populației. S-a lărgit și îmbunătățit 

rețeaua instituțiilor social-culturale și de 
ocrotire a sănătății publice.

S-a acționat, de asemenea, pe scară 
largă și în mod consecvent pentru per
fecționarea relațiilor de producție și so
ciale, pentru adîncirea democrației so
cialiste și intensificarea participării ma
selor populare la conducerea treburilor 
obștești, a statului, pentru aplicarea nor
melor și prineipiilbr eticii și echității so
cialiste în întreaga viață a societății 
noastre. (Aplauze puternice, îndelungate).

Marile victorii obținute în anii cinci
nalului 1971—1975 demonstrează, încă o 
dată, cu putere, realismul orientărilor 
partidului nostru în toate domeniile de 
activitate, capacitatea sa de a asigura 
progresul neîntrerupt al României pe 
calea luminoasă a socialismului și comu
nismului, a prosperității și fericirii în
tregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice). Aceste remarcabile succese con
firmă încă o dată justețea politicii sale 
marxist-leniniste care are la bază apli
carea creatoare la realitățile și în con
dițiile concrete ale României, a legități
lor socialismului, a adevărurilor univer
sal valabile, preocuparea constantă pen
tru dezvoltarea în ritm înalt a econo
miei, pentru industrializarea intensă a 
țării, pentru înflorirea științei și cultu
rii. pentru ridicarea gradului de civili
zație a întregii noastre națiuni. Toate 
aceste mărețe înfăptuiri demonstrează 
capacitatea clasei muncitoare de a asi
gura ridicarea întregii națiuni pe o 
treaptă nouă de dezvoltare. Ele sînt ro
dul activității intense, al muribii pline de 
abnegație desfășurate de clasa munci
toare, de țărănime, intelectualitate, de 
toți oamenii muncii, fără deosebire de 

naționalitate, care aplică neabătut poli
tica partidului nostru comunist, al cărui 
țel suprem este slujirea intereselor în
tregului nostru popor, făurirea unei vieți 
demne și îmbelșugate, întărirea indepen
denței și suveranității patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

De la tribuna acestui înalt forum al 
clasei muncitoare, al oamenilor muncii, 
adresez minunatei noastre clase munci
toare, 1 țărănimii, intelectualității, tuturor 
constructorilor socialismului din patria 
noastră, fără deosebire de naționalitate, 
cele mai calde felicitări pentru succesele 
dobîndite în cincinalul trecut, pentru 
contribuția adusă la înflorirea patriei
— și le urez noi și tot mai mari împli
niri în activitatea consacrată progresu
lui neîntrerupt și multilateral al Româ
niei socialiste. (Aplauze puternice, înde
lungate, urale. Se scandează: „Ceaușescu
— P.C.R.").

Fără îndoială că în tot ceea ce s-a 
realizat în acești ani se cuprinde și apor
tul organizațiilor sindicale, al organelor 
de conducere ale sindicatelor. De aceea, 
urările și felicitările adresate oamenilor 
muncii sînt deopotrivă adresate organi
zațiilor sindicale, organelor lor de condu
cere, care și-au îndeplinit și își îndepli
nesc cu cinste misiunea încredințată de 
clasa muncitoare. Urez tuturor activiști
lor sindicali să-și îndeplinească și în vii
tor, în cele mai bune condițiuni, îndato
ririle fată de clasa noastră muncitoare, 
să facă întotdeauna totul pentru a sluji 
clasa muncitoare,, poporul, cauza socia
lismului și comunismului în România. 
(Aplauze puternice, urale îndelungate. 
Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși,

In centrul dezbaterilor Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor vor sta, 
fără îndoială, problemele legate de ridi
carea rolului și sarcinilor sindicatelor în 
unirea eforturilor oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a planului cincinal 1976—1980, 
care marchează intrarea patriei noastre 
într-o etapă nouă, superioară, de propă
șire economică și socială, etapă caracte
rizată prin accentuarea procesului de edi
ficare a societății socialiste multilateral 

w dezvoltate. în actualul cincinal vom con
tinua politica de dezvoltare în ritm înalt 
a forțelor de producție, de modernizare 
a întregii economii.

Producția globală a industriei va crește 
într-un ritm mediu anual de circa 11 la 
sută, urmînd să ajungă în 1980 la circa 
1 000 miliarde lei. Vor căpăta o exten
siune puternică industria constructoare 
de mașini — îndeosebi de mașini-unelte 
și utilaje tehnologice — industria meta
lurgică și industria chimică, precum și 
celelalte ramuri ' promotoare ale pro
gresului tehnic în întreaga economie. De 
asemenea, se va acorda o atenție deo
sebită dezvoltării și modernizării indus
triei bunurilor de consum, industriei 
ușoare și alimentare, în vederea satisfa
cerii în condiții superioare a nevoilor de 
viață ale întregii populații.

Cincinalul actual prevede, de aseme
nea, dezvoltarea intensivă a agriculturii 
și, ca urmare, creșterea cu circa 30 la 
sută a producției agricole’ față de pe-

■ (Continuare în pag. a Il-a)
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rioada 1971—1975. Paralel cu sporirea 
culturilor vegetale, un accent special se 
va pune pe asigurarea progresului rapid 
al zootehniei. Se preVede înfăptuirea 
unui vast program de irigații și amena
jări funciare, care va permite gospodă
rirea cît mai rațională a fondului nostru 
funciar, precum și accelerarea procesului 
de mecanizare și chimizare a producției 
agricole.

O importanță deosebită pentru acce
lerarea dezvoltării economice în perioada 
actualului cincinal are înfăptuirea pla
nului de investiții, care însumează circa
I 000 miliarde lei; aceasta va asigura 
creșterea puternică și repartizarea rațio
nală pe tot cuprinsul țării a forțelor de 
producție, ridicarea economico-socială 
substanțială a tuturor județelor țării.

Se va acționa pentru aplicarea progra
mului național de sistematizare a loca
lităților urbane și rurale, realizîndu-se, în 
acest cadru, concomitent cu dezvoltarea 
în continuare â actualelor orașe, trans
formarea treptată în orășele agricole sau 
agro-industriale a unui număr de circa 
120 de centre comunale. Acțiunea de sis
tematizare va contribui într-o măsură 
însemnată la apropierea condițiilor de 
muncă și de viață de la sate de cele de 
Ia orașe, la ridicarea gradului de civili
zație a întregii noastre societăți.

Vor cunoaște, în continuare, un pu
ternic avînt știința, învățămîntul, cul
tura — factori de bază ai progresului 
societății noastre socialiste. >

Realizările obținute în activitatea eco
nomică în primul trimestru al acestui an 
— primul din cele douăzeci de trimes
tre ale cincinalului — îndeplinirea șl 
chiar depășirea indicatorilor planului 
demonstrează că întregul nostru popor 
este hotărît să facă totul pentru a da 
viață hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului, confirmă realismul obiec
tivelor noului cincinal, faptul că dispu
nem de tot ce este necesar pentru înde
plinirea cu succes a tuturor prevederilor 
sale, pentru asigurarea progresului' ne
întrerupt al patriei noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

Realizarea cu succes a prevederilor 
cincinalului în care am intrat va avea 
ca urmare o puternică creștere a poten
țialului economic al României, a bogă
ției noastre naționale, care urmează să 
se cifreze în 1980 la aproape 2 000 mi
liarde lei. Venitul național va spori, de 
asemenea, într-un ritm anual de peste
II la sută.

Pe baza dezvoltării în continuare în 
ritm înalt a economiei socialiste, a creș
terii produsului social și a venitului na
țional, în cincinalul 1976—1980 se va în
făptui un vast program de ridicare a ni
velului de trai material și cultural al 
poporului, de sporire a gradului de civi
lizație și bunăstare a tuturor celor ce 
muncesc. în această perioadă veniturile 
totale reale ale oamenilor muncii vor 
crește cu circa 37 la sută. Retribuția 
reală va spori cu 18—20 la sută, iar ve
niturile reale ale țărănimii cu 20—25 la 
sută. Pe întreaga economie se vor crea 
încă 1 milion noi locuri de muncă. Tot
odată, se vor mări cu peste 50 la sută 
cheltuielile social-culturale ale statului, 
ajungînd în 1980 la circa 11000 lei pe 
o familie, față de 7 400 lei în 1975. în 
această perioadă se Vor construi din fon
durile statului 815 000 apartamente, esti- 
mîndu-se, totodată, că populația își va 
construi, în regie proprie, încă circa 
300 000 locuințe noi. Se va asigura, de a- 
semenea, lărgirea bazei materiale a în- 
vățămîntului, științei și culturii, a ocro
tirii sănătății.

Ca rezultat al continuării ferme a po
liticii de industrializare, al dezvoltării 
puternice a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, în 1980 peste 70 la 
sută din forța de muncă activă va lucra 
în sectoarele neagricole, iar, din aceasta, 
aproape 50 la sută în industrie și con

strucții. Aceasta va constitui o schim
bare fundamentală în structura forțelor 
de producție și socială a țării noastre, 
marcînd transformarea României într-o 
țară industrial-agrară, în care rolul pre
ponderent îl va avea industria.

Toate realizările de pînă acum, precum 
și prevederile privind dezvoltarea patriei 
în noua etapă demonstrează justețea po

liticii partidului nostru de repartizare a 
venitului național pentru fondul de con
sum și fondul de dezvoltare. Datorită 
acestei politici, a alocării unei treimi din 
venitul național pentru dezvoltare, am 
putut asigura progresul accelerat al eco
nomiei și, ca urmare, creșterea în ulti
mii 10 ani de circa 2,5 ori a venitului 
național. Pe această bază am putut spori 
venitul național pe locuitor de la circa 
7 670 lei, cît era în 1965, la peste 17 000 
lei în 1975. Dacă am fi acordat, de exem
plu, numai 25 la sută pentru dezvoltare, 
am fi realizat un ritm mai redus de creș
tere economică, iar venitul național ar 
fi fost mult mai mic, cel mult ar fi putut 
ajunge la circa 14 000 lei pe locuitor.

în această situație, dacă am fi alocat 
pentru consum un procent de ,75 la sută 
și pentru dezvoltare de 25 la sută, fon
dul de consum pe locuitor ar fi ajuns 
la circa 10 500 lei. Or, prin . alocarea a 
67 la sută pentru consum și a 33 la sută 
pentru dezvoltare, am ajuns la creșterea 
arătată mai sus a producției materiale 
și a venitului național și la un fond de 
consum pe locuitor de circa 11 800 lei.

în prezent, venitul național al Româ
niei este de 3—4 ori mai mic, adică de 
circa 1 000 dolari pe locuitor — față de 
țările cu o dezvoltare medie. Dar, în 
1960, această diferență era de 8—10 ori. 
Este evident că am realizat progrese în
semnate, dar mai avem încă mult de 
făcut pentru a lichida rămînerea In 
urmă de la care am pornit. în această 
situație, chiar dacă am aloca pentru con
sum întregul venit național — ceea ce, 
desigur, nu este posibil — consumul ar 
fi în România tot de cîteva ori mai mic 
decît în țările la care m-am referit ante
rior, care au un venit național mai mare. 
Iată de ce este necesar să menținem o 
înaltă rată a acumulării, pentru a ajun
ge în 1990 la un venit național de circa 
2 500—3 000 dolari pe locuitor. Pentru 
realizarea acestei creșteri este necesar 
ca și în continuare să consacrăm o parte 
însemnată din venitul național dezvol
tării, deoarece numai astfel vom putea 
lichida rămînerea în urmă moștenită din 
trecut, vom putea asigura progresul mai 
rapid al avuției naționale și creșterea, pe 
această bază, a bunăstării generale, asi
gurarea independenței și suveranității 
patriei noastre socialiste. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Este un adevăr axiomatic că socialis
mul și comunismul nu se pot înfăptui 
fără o puternică bază materială, fără 
dezvoltarea în ritm intens și moderniza
rea continuă a forțelor de producție, de
sigur, aceasta în condițiile realizării u- 
nui raport rațional între diferite catego
rii de venituri, ale aplicării ferme în via
ță a normelor și principiilor echității so
cialiste — caracteristică fundamentală, 
sine qua non, a noii orînduiri sociale. 
Apare de la sine înțeles că dacă n-am 
asigura în continuare un ritm înalt de 
creștere a forțelor de producție, dacă am 
schimba raportul' între fondul de dezvol
tare și cel de consum am ajunge să ba
tem pasul pe loc, ceea ce, în condițiile 
unei vertiginoase dezvoltări contempora
ne, ar avea drept consecință adincirea 
decalajului ce desparte România de țările 
avansate economic, condamnarea țării 
noastre la rămînere în urmă pentru o 
lungă perioadă de timp. în aceste condi
ții s-ar diminua ritmul sporirii venitu
lui național, deci și al veniturilor oame
nilor muncii, al nivelului lor de trai, s-ar 
afecta însăși cauza independenței noastre 
naționale, a afirmării tot mai puternice a 
României în marea competiție a progre
sului mondial, în întreaga viață interna

țională. Experiența din trecut a țării 
noastre, cînd s-a redus fondul de dez
voltare, cît și experiența altor țări sînt 
deosebit de grăitoare în această privință. 
Iată de ce, realizarea unei rate înalte a 
acumulării este o problemă fundamenta
lă pentru prezentul și viitorul patriei 
noastre, pentru participarea activă a 
României la schimbul de valori mondiale, 
la diviziunea internațională a muncii, o 
condiție pentru a putea ține pasul cu 
marile cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism. (Aplau
ze puternice). Trebuie să fim conștienți 
de faptul că istoria va reține, iar gene
rația noastră va fi juoecatâ nu atit după 
cît s-a consumat la un moment dat în 
societate, ci mai ales după ce s-a făcut 
pentru a asigura progresul rapid și mul
tilateral al României, pentru a asigura 
un viitor fericit, comunist, națiunii noas
tre. Nu trebuie să uităm nici un moment 
că pentru a făuri un destin luminos po
porului nostru, pentru a întări indepen
dența țării, pentru a cbnstrui cu succes 
societatea socialistă multilateral dez
voltată și comunismul, trebuie să asi
gurăm mijloacele necesare creșterii in 
ritm înalt a forțelor de producție. în
florirea întregii economii socialiste, spo
rirea avuției noastre naționale și ridi
carea, pe această bază, a gradului de ci
vilizație, a bunăstării materiale și sp:- 
rituale a' întregului nostru popor. (A- 
plauze îndelungate).

Tocmai pornind de la această orien
tare principială a partidului nostru — 
expresie a înaltei sale răspunderi fa'A 
de soarta națiunii noastre socialiste — 
actualul cincinal prevede obiective de 
mare amploare. înfăptuirea cu succes a 
acestora impune să acționăm cu cea mai 
mare fermitate în toate domeniile pro
ducției materiale, în toate sferele și com
partimentele societății. Aceasta cere o 
activitate intensă din partea clasei mun
citoare, a întregului popor. Concomitent 
cu realizarea sarcinilor cantitative ale 
cincinalului trebuie să punem pe prim 
plan ridicarea calității producției, a ni
velului tehnic și a performanțelor tutu
ror produselor pe care le realizăm ! Să 
asigurăm promovarea celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii modeme în 
toate ramurile economiei naționale, fâ- 
cînd ca actualul cincinal să devină cin
cinalul afirmării plenare a revoluției teh- 
nico-științifice în România în toate sec
toarele de activitate. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Este necesar, de asemenea, să acționăm 
cu cea mai mare hotărire pentru gos
podărirea cu maximum de randament a 
mijloacelor de care dispunem, pentru 
reducerea consumurilor de materiale ș. 
în general, pentru diminuarea tuturrr 
cheltuielilor de producție. Pe această 
bază vom putea asigura creșterea conti
nuă a eficienței economice, sporirea ve
nitului național. Pornind de la adevărul 
că forța hotăritoare a realizării întregii 
dezvoltări materiale «i spirituale este 
omul, va trebui să acordăm o atenție 
deosebită pregătirii cadrelor. ridicării 
continue a nivelului lor de calificare, a 
cunoștințelor tehnico-științifice și de 
specialitate ale tuturor oamenilor m.ur.rii. 
precum și perfecționării organizării mun
cii și producției în toate domeniile. Cla
sa muncitoare, oamenii muncii nu tre
buie să uite nici o clipă înaltele înda
toriri ce le revin în dezvoltarea eco
nomică a țării, atît în calitatea lor de 
proprietari ai mijloacelor de producție 
și de producători ai bunurilor materia
le, cît și de beneficiari direcți a tot ceea 
ce se realizează în societatea noastră.

Este de înțeles că vasttfl program de 
activitate prevăzut pentru următoarea e- 
tapă de cinci ani stabilește sarcini și 
răspunderi deosebit de mari și pentru 
sindicatele din țara noastră. Ele sînt 
chemate să pună în centrul întregii lor 
activități unirea eforturilor oamenilor 

muncii pentru realizarea cu succes a 
mărețelor obiective stabilite de Congre
sul al XI-lea al partidului. Domeniul 
fundamental în care sindicatele sînt che
mate să se manifeste cu o sporită forță 
și capacitate organizatorică este buna 
desfășurare a activității productive, rea
lizarea tuturor prevederilor planurilor și 
programelor noastre economice. Sindica
tele trebuie să militeze pentru dezvolta
rea inițiativei și capacității creatoare a 
oamenilor muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei în producție, pentru 
cultivarea unui spirit de înaltă răspun
dere în vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului de stat — punînd în centrul 
preocupărilor creșterea productivității 
muifcii. diminuarea costurilor de produc
ție. ridicarea continuă a calității și ni
velului tehnic al producției. (Aplauze 
puternice).

în același timp, sindicatele trebuie să 
acorde cea mai mare atenție probleme
lor sociale, modului cum se realizează în 
practică politica partidului nostru în do
meniul îmbunătățirii continue a condi
țiilor de muncă și de viață ale oamenilor 
mimai. Sindicatele sînt chemate să ve
gheze cu consecvență la aplicarea stric
tă a legislației muncitorești, a principii
lor retribuției socialiste și stimulării ma
teriale și morale a celor ce muncesc. Ia 
realizarea măsurilor de protecție a mun
cii. preocupindu-se constant ca însemna
tele fonduri alocate de statul nostru șo
ca! ist in acest scop să Ce folosite cu cele 
mai bune rezultate. O sarcină importan- 

a sindicatelor este și preocuparea pen
tru sănătatea celor ce muncesc, pentru 
' "tar.: zarea în cele mai bune condiții a 
ocianei și recreerii, pentru dezvoltarea fl- 
rieă intelectuală a tuturor cetățenilor, 

ttebuie să afirme cu putere necesi- 
•atea realizăm în cele mai bune condi- 
puni a politiei partidului — al cărei țel 
suprem este făurirea bunăstării și ferici
ri. ce.or ce muncesc, ridicarea nivelului 
de civilizație al întregului popor, asigu
rarea condițiilor pentru dezvoltarea libe
ră a omului, pentru manifestarea plenară 
a personalității sale, a capacităților șl 
aptitudinilor lui în slujba progresului 
general al societății, al patriei. (Vii «i 
puternice aplauze).

Odată cu creșterea forțelor de produc
ție. va avea Ioc perfecționarea continuă a 
relațiilor de producție și sociale. Ca ur
mare a schimbărilor economico-sociale 
obiective și a aplicării politicii partidului 
si statului, va continua procesul de omo- 
îer.izare a societății socialiste românești. 
Se va realiza apropierea tot mai accen
tuată dintre clasele și categoriile sociale 
ce compun societatea noastră, se va întări 
unitate» si coeziunea întregului popor în 
Jurul Partidului Comunist Român — 
ftwța politică conducătoare a întregii 
noastre societăți. (Aplauze puternice), 
b ssa dus cele mai importante achimbări 
va C crestei ea în cocttnuare a rtnduri’or 
claset tr.ur.rttoate, ridicarea nivelului său 
proferiocal. politie st ideologie. creșterea 
ponderi. tale in dezvoltarea avuție: na
ționale. întărirea poziției «ale conducă
toare în opera de făurire a noii orinduiri, 
în asigurarea pr-eresului genera! al Ro
mân.ei. Va trebui să acționăm pentru în
deplinirea îr. cele mai bune condițiuni a 
rolului conducător al clasei muncitoare 
în societate șt totodată, pentru întărirea 
unităti; între muncitori, țărani și inte- 
lectualf. dintre toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, asigurînd ast
fel forța socială capabilă să determine 
progresul neîntrerupt a! României pe ca
lea comunismului. (Aplauze, urale ; se 
scandează -Ceaușescu—P.C.R.“).

Pornind de la aceste realități, partidul 
și statul nostru vor acorda în continuare 
o atenție deosebită perfecționării cadru
lui organizatoric de participare a maselor 
muncitoare, a întregului popor, la condu
cerea întreprinderilor, a întregii vieți e- 
conomice și sociale. în acest sens vor fi 

dezvoltate și perfecționate formele de 
conducere colectivă din întreprinderi și 
instituții, va fi adîncită democrația mun
citorească atît în sfera producției ma
teriale, cît și în viața socială și de stat.

Participînd în toate organele de con
ducere — inclusiv în guvern — sindica
tele au largi posibilități de a-și" spune 
cuvîntul, exprimînd interesele și aspira
țiile maselor largi de oameni ai muncii, 
la elaborarea și adoptarea deciziilor care 
privesc mersul înainte al națiunii noas
tre. Ele trebuie să folosească din plin a- 
ceste posibilități, asigurînd participarea 
activă a oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții la conducerea treburilor 
economice și sociale, la însăși guvernarea 
țării. Avînd răspunderea organizării a- 
dunărilor generale ale oamenilor muncii, 
sindicatele trebuie să militeze cu consec
vență pentru creșterea rolului acestora 
în viața întreprinderilor și instituțiilor, 
fn dezvoltarea democrației noastre eco
nomice, muncitorești, a democrației so
cialiste.

Conducînd și organizînd eforturile în
tregii națiuni în marea ctitorie a poporu
lui și civilizației moderne, partidul nos
tru asigură condițiile pentru dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste în ca
drul întregii societăți, pentru perfecționa
rea formelor organizatorice de participa
re nemijlocită a întregului popor la con
ducerea statului — considerînd că aceas
ta este o necesitate obiectivă a însăși 
înaintării pe calea socialismului și comu
nismului. un factor determinant al întă
ririi orfnduirii noastre noi. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

O sarcină importantă a sindicatelor 
este aceea de a asigura participarea ma
selor muncitoare, în cadrul Frontului U- 
nității Socialiste, la activitatea politică 
generală, cit și la efectuarea controlului 
obștesc de masă asupra diferitelor sec
toare sociale legate de satisfacerea cerin
țelor oamenilor muncii, de rezolvarea 
propunerilor cetățenilor privind perfec
ționarea activității în aceste importante 
domenii. Controlul clasei muncitoare, al 
maselor populare este o parte componen
tă inseparabilă a conducerii democratice, 
a participării oamenilor muncii, a po
porului la guvernarea societății, a afir
mării democrației socialiste. (Aplauze pu
ternice, îndelungate). La baza acestei o- 
rientări a partidului nostru stă concepția 
marxist-leninistă cu privire la rolul ho- 
tărîtor al maselor în făurirea istoriei, la 
faptul că edificarea orinduirii socialiste 
nu poate fi decît expresia voinței conști
ente a maselor, că esența socialismului 
însăți este umanismul revoluționar — 
principiu care pune în centrul întregii ac
tivități sociale omul, demnitatea lui, e- 
ga’itatea. dreptatea socială și națională, 
deplina egalitate în drepturi între toți cei 
ce muncesc, fără deosebire de naționali
ste. împlinirea idealurilor celor mai 
!-»,*> ale creatorilor valorilor materiale 
și spirituale. (Aplauze puternice).

Sindicatele au fost învestite eu atri
buții și răspunderi însemnate în educa
rea comunistă a oamenilor muncii. în 
dezvoltarea conștiinței socialiste și culti
varea unei atitudini noi, înaintate față 
de muncă și societate. Ele sînt chemate 
să aducă o contribuție tot mai activă la 
întreaga politică a partidului de formare 
a omului nou ăl societății noastre, la 
promovarea în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste. Sindicatele au da
toria să acționeze ferm pentru combate
rea mentalităților retrograde, a tendin
țelor de nesocotire a intereselor generale 
ale societății. Să nu uităm că în menta
litatea unor oameni — desigur nu atît 
din rîndul clasei muncitoare — mai per
sistă rămășițe ale concepțiilor vechi, ale 
spiritului burghez și mic-burghez, că li
nii ar dori să dea cît mai puțin socie
tății, dar în schimb să primească cît 
mai mult. Asemenea oameni, în numele 
principiilor socialismului, ar dori un sis

tem de cointeresare materială în care să 
fie stimulate și recompensate nu atît 
munca, cît chiulul, sustragerea de la în
datoririle sociale ; după asemenea oa
meni și pentru a trîndăvi s-ar cere ceva 
„eforturi" — vă aduceți aminte de po
vestea cu leneșul care a preferat să fie 
dus la spînzurătoare decît să-și ia mîn- 
carea — care s-ar cuveni să fie recom
pensate într-un mod special, poate mai 
mult chiar decît munca. (Animație ; a- 
plauze).

Este timpul să punem capăt cu hotă- 
rîre acestei mentalități, să realizăm cu 
fermitate în viață principiul după care în 
societatea noastră nimănui nu i se poate 
asigura mai mult decît dă societății, ni
meni nu poate trăi fără muncă, nimănui 
nu i se poate îngădui să prospere de pe 
urma leneviei. Nu poate fi tolerată în
cercarea de a trăi din expediente sau 
din frustrarea societății și a membrilor 
ei. Parazitismul, sub orice formă s-ar 
manifesta, constituie o manifestare 
profund retrogradă, cu caracter antiso
cial, și nu trebuie tolerat sub nici un 
motiv. Principiile echității socialiste 
care stau la baza retribuției noastre cer 
ca fiecare să primească în raport cu 
contribuția concretă pe care o aduce — 
la locul său de muncă — la progresul 
societății, la dezvoltarea economico-so
cială a patriei. Toți cetățenii trebuie să 
fie conștienți că bunăstarea și fericire 
lor depind de felul cum este gospodărită 
avuția națională, de felul cum acționează 
pentru întărirea și dezvoltarea continuă 
a proprietății socialiste — singura sursă 
a progresului societății, a întăririi inde
pendenței șl suveranității naționale, a 
ridicării nivelului de trai, material și 
spiritual al întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice).

Este evident că pentru a-și îndeplini în 
bune condițiuni sarcinile și atribuțiile 
deosebit de importante ce le revin în 
etapa actuală de dezvoltare a societă
ții, sindicatele trebuie să acorde o a- 
tenție sporită îmbunătățirii organizării 
propriei lor activități, perfecționării sti
lului și metodelor de muncă, lichidării 
manifestărilor de birocratism și formalis
mul care mai dăinuie în activitatea lor. 
Ele trebuie să întărească necontenit le
găturile cu masele de oameni ai muncii, 
să cunoască îndeaproape cerințele și 
preocupările acestora, să manifeste o 
înaltă solicitudine față de propunerile și 
sugestiile maselor, față de cerințele lor 
justificate, să dezvolte cît mai larg de
mocrația sindicală. Centrul de greutate 
al muncii activiștilor sindicali trebuie să 
fie întreprinderea, unitatea de producție, 
locul unde trăiesc și muncesc oamenii. 
Numai în strînsă legătură cu masele, ac
tivul sindical, conducerea sindicatelor pot 
să-și îndeplinească misiunea, iar sindica
tele pot reprezenta o forță tot mai pu
ternică în societatea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice).

Este necesar ca organele și organiza
țiile de partid, comuniștii care lucrează 
în cadrul sindicatelor, sâ acorde o aten
ție sporită îmbunătățirii muncii acestora, 
creșterii continue a rolului și răspunderii 
lor în activitatea economico-socială, în 
unirea eforturilor oamenilor muncii, în 
educația comunistă a maselor, în în
treaga operă de construcție socialistă. 
Sindicatele trebuie să devină un instru
ment tot mai eficient prin care oamenii 
muncii să poată participa efectiv la solu
ționarea tuturor problemelor dezvoltării 
societății noastre. Numai astfel activita
tea sindicatelor va corespunde pe deplin 
exigențelor tot mai mari pe care le 
pune în fața lor perspectiva dezvoltării 
societății noastre în noua etapă istori
că. Numai astfel activul sindical, organe
le de conducere de jos pînă sus, sau, 
dacă vreți, de sus pînă jos, se vor ridica 
la nivelul cerințelor dezvoltării socie
tății noastre, îșî vor spori contribuția la
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In prezidiu iau loc, de aseme
nea, vicepreședinți și secretari 
ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., președinți ai uniunilor 
sindicatelor pe ramuri, ai consi
liilor sindicale județene și oră
șenești, ai comitetelor sindicate
lor din întreprinderi și institu
ții, muncitori, maiștri, tehnicieni 
și cercetători, oameni de știință 
ți cultură, conducători de între
prinderi industriale și agricole.

Din prezidiu fac parte, totoda
tă, reprezentanții organizațiilor 
sindicale internaționale și ai or
ganizațiilor sindicale de peste 
hotare care participă la lucrările 
congresului.

In sală se află, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului,.vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, activiști, de partid și de 
stat, personalități ale vieții ști
ințifice, culturale și artistice.

Sînt prezenți membrii delega
țiilor sindicale de peste hotare.

Da ședința de deschidere par
ticipă șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București.

Desehizînd lucrările Congresu
lui, tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a spus :

..în numele tuturor participan- 
ților, salutăm cu adine respect, 
eu profundă dragoste și stimă 
prezența în mijlocul nostru a 
conducerii partidului și statului, 

frunte cu cel mai iubit fiu 
clasei muncitoare și al intre- 

nostru popor, secretarul 
:f-r-el al partidului, președinte
le Republicii Socialiste România, 

yicolae Ceaușescu.
~-ere-.:a dumneavoastră, mult 

și stimate tovarășe 
Te- Ceaușescu, la înaltul 
—. - membrilor sindicatelor 
•b ne-a noastră constituie o 
•w»- t cinste, o nouă și eloc- 
mact e a atenției pe care
• fltaNH partid"’ dumneavoas- 
•» awaaL sindicatelor, a gri- 

w ândrymati permanent 
noastră.

,Jte*» ce către partid, de
ONter ■ ■■■-:. mult.
t—r<ie Nicolae

■ • «aia lai și atribu
im • rs triata eco- 
♦ r-s z c patriei, in 

—t~e- noastre «o- 
-n m orizont 

■> e» — ■ . - program

te oa

menilor muncii, a determinat 
întărirea capacității politice și 
organizatorice, activizarea parti
cipării lor la realizarea marilor 
sarcini ale construcției socialiste 
a tării.

Ne folosim de acest prilej 
pentru a da glas încă o dată ho- 
tăririi milioanelor de membri ai 
sindicatelor de a munci neobo
sit, cu dăruire, sub conducerea 
și îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid. pentru 
îndeplinirea exemplară a mari
lor sarcini trasate sindicatelor 
de către partid, pentru înfăp
tuirea neabătută a mărețului 
Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism".

In numele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., tovarășul 
Gheorghe Pană a adresat un 
călduros salut delegatilor și in
citaților prezenți la Congres, și, 
prin ei. tuturor membrilor de 
sindicat din patria noastră.

Avem bucuria și satisfacția 
deosebită — a continuat vorbi
torul — de a saluta prezenta 
celor 91 delegații din 81 de 
țări și a 4 organizații interna
ționale care participă la lucră
rile Congresului.

Participarea a numeroși re
prezentanți ai organizațiilor 
sindicale de pe toate continen
tele, ai organizațiilor internațio
nale sindicale este expresia 
prieteniei și solidarității munci
torești care leagă organizațiile 
noastre, a dorinței comune de 
lărgire și dezvoltare a colabo
rării, de întărire a unității de 
acțiune a tuturor forțelor care 
luptă împotriva exploatării și 
asupririi, a inegalității sociale 
și naționale, pentru realizarea 
aspirațiilor popoarelor de * liber
tate și progres, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și po
litice mondiale, a unei lumi a 
păcii și colaborării internațio
nale.

în continuare, sînt alese or
ganele de lucru ale Congresu
lui : Prezidiul, Comisia de va
lidare, Secretariatul, Comisia de 
redactare a proiectelor de hotă- 
riri și a Rezoluției Congresului.

A fost aprobată, apoi. în una
nimitate, următoarea ordine de 
zi a Congresului :

1. Raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor asupra activității des
fășurate de la Congresul pre
cedent și sarcinile ce revin, sin
dicatelor in înfăptuirea hotăriri- 
lor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

2. Raportul Cornisiei Cen
trale de Cenzori.

3. Adoptarea unor completări 
și modificări la statutele organi
zațiilor sindicale.

4. Alegerea Consiliului Cen
tra! al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și a Co
misiei Centrale de Cenzori.

Adoptindu-se regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor Con
gresului, s-a hotărit ca lu
crările să se desfășoare atît în 
ședințe plenare, cit și pe comisii 
de lucru, pentru a da posibi
litatea unui număr cit mai mare 
de delegați sâ participe la dez
baterea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

Congresul a aprobat consti
tuirea celor 8 comisii de lucru 
și prezidiile acestora.

Exprimînd dorința tuturor de- 
legaților și invitaților, a celor 
peste 6 milioane de membri de 
sindicat din patria noastră, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a rugat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ia 
cuvîntul.

întîmpinat cu îndelungi ovații 
și urale, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebită atenție, cu 
larg interes, a fost aprobată cu 
însuflețire și subliniată, in repe
tate rînduri, cu vii aplauze.

Făcîndu-se ecoul gindurilor și 
sentimentelor împărtășite in a- 
ceste momente, tovarășul Gheor
ghe Pană s-a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, spunînd : 

„In numele participanților la 
Congresul nostru, al tuturor 
membrilor de sindicat, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități din patria noastră, 
permiteți-ne să vă exprimăm 
cele mai profunde și sincere 
mulțumim, întreaga noastră gra
titudine pentru aprecierile făcu
te la adresa organelor și organi
zațiilor sindicale, pentru indica
țiile deosebit de prețioase meni
te să asigure întărirea în con
tinuare a capacității politice, or
ganizatorice și educative a sin
dicatelor, perfecționarea întregii 
lor activități, creșterea contri
buției ■ lor la înfăptuirea obiec
tivelor edificării șocietății so

Lucrările Congresului Uniunii Generale
cialiste multilateral dezvoltare 
pe pămintul patriei noastre.

Importanta cuvintare pe care 
ați rostit-o la tribuna Congre
sului nostru produce un vibrant 
ecou in inimile și gindurile 
noastre, ale tuturor membrilor 
sindicatelor din România. Docu
ment de o excepțională însem
nătate teoretică și practică, a- 
ceastă magistrală expunere re
prezintă încă o mărturie eloc
ventă a spiritului riguros știin
țific, a clarviziunii cu care dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, abordați 
problemele fundamentale ale 
dezvoltării societății românești, 
ale evoluției clasei muncitoare 
— clasă conducătoare in orin- 
duirea noastră — ale democra
ției socialiste și, în cadrul aces
teia. ale înaltei misiuni ce revine, 
sindicatelor in opera de edifica
re a socialismului și comunis
mului. Analiza făcută de dum
neavoastră, pătrunsă de exigență 
comunistă, de spiritul revolu
ționar ce caracterizează întreaga 
dumneavoastră viață și activita
te, orientările și indicațiile date 
Congresului nostru și activită
ții sindicatelor în noua etapă 
istorică constituie pentru orga
nele și organizațiile sindicale un 
măreț program de acțiune și 
creație, ne mobilizează energiile, 
ne stimulează spiritul de răs
pundere și dăruire în muncă 
pentru realizarea prevederilor 
planului pe anul 1976, a obiec
tivelor noului cincinal, a gran
diosului program adoptat de 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

In spiritul cuprinzătoarei și 
profundei analize a situației in
ternaționale actuale, pe care ați 
făcut-o în cuvintarea dumnea
voastră. Uniunea Generală a 
Sindicatelor, exprimînd voința 
milioanelor de oameni ai muncii 
pe care îi reprezintă, susține 
întru totul și va contribui cu 
forțe sporite la afirmarea poli
ticii internaționaliste a partidu
lui și statului nostru, va inten
sifica solidaritatea activă cu 
oamenii muncii, cu organizațiile 
lor sindicale de pe toate meri
dianele lumii, in lupta împotri
va politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. pen
tru o nouă ordine politică . și 
economică internațională, pen
tru dreptat* socială și naționa

lă. pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Vi încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că lucrările Congre
sului nostru, activitatea de vi
itor a organelor și organizațiilor 
sindicale se vor desfășura in 
spiritul și lumina cuvintării ce 
ați rostit-o astăzi aici, a acestui 
strălucit document programatic 
pentru întreaga activitate a sin
dicatelor din România.

Ingăduiți-ne să folosim acest 
prilej pentru a da glas — încă 
o dată — sentimentelor noas
tre de adîncă dragoste și pre
țuire față de dumneavoastră, 
față de Partidul Comunist Ro
mân, și să vă asigurăm că, sub 
înțeleaptă sa conducere, vom 
acționa cu toată energia și fer
mitatea pentru lichidarea nein- 
tirziată a neajunsurilor la care 
v-ați referit și astăzi și a altor 
lipsuri ce dăinuie în munca or
ganelor și organizațiilor sindica
le, pentru mai buna organizare 
a activității noastre, pentru 
promovarea consecventă a spi
ritului novator, militant, revolu
ționar în întreaga activitate e- 
conomico-socială și politico-e- 
ducativă a sindicatelor.

Mulțumindu-vă cu profundă 
recunoștință pentru îndrumarea 
permanentă a activității noastre, 
pentru grija deosebită pe Care 
dumneavoastră, Comitetul Cen
tral, întregul partid o poartă 
continuu sindicatelor, vă adre
săm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde și sincere urări de multă 
sănătațe și putere de muncă 
pentru a conduce spre noi culmi 
măreața operă de făurire a so
cialismului și comunismului in 
România, pentru triumful nobi
lelor idealuri ale păcii, dreptă
ții și progresului in întreaga 
lume".

Ședința inaugurală a Congre
sului ia sfirșit într-o atmosferă 
însuflețitoare. In sală răsună din 
nou ovații și urale pentru partid 
și secretarul sâti general, pentru 
România socialistă, pentru eroi
ca noastră clasă muncitoare, 
pentru minunatul nostru popor. 
Se scandează cu însuflețire 
..Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

In continuarea lucrărilor, to
varășul Gheorght Pană • pre

zentat Raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor asupra activității des
fășurate de la Congresul prece
dent și sarcinile ce revin sindi
catelor in înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. '

Președintele Comisiei Centrale 
de Cenzori, tovarășul Ion Moga, 
a dat apoi citire P.aportului co
misiei.

La dezbaterea problemelor cu
prinse pe ordinea de zi au luat 
cuvintul tovarășii Gheorghe Stu- 
paru, președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor Bucu
rești, Gheorghe Radu, președin
tele Comitetului sindicatului de 
la Combinatul petrochimic Pi
tești, Alexandru Stoica, oțelar 
la Combinatul siderurgic Galați, 
Eleonora Nilca. director al în
treprinderii „Textila- — Cisnă- 
die, Ion Alexandru, președintele 
Consiliului județean al sindica
telor Prahova, Constantin He- 
rescu, președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din ramura 
agricultură, industrie alimentară 
și ape, Paul Dinu, Erou al Mun
cii Socialiste, maistru la între
prinderea „Electroputere" — 
Craiova.

In unanimitate, Congresul a 
aprobat Raportul Comisiei de 
validare, prezentat de tovarășul 
Mircea Georgescu, președintele 
Comisiei.

In reluarea dezbaterilor, în 
plen, au luat cuvintul tovarășii 
Constantin Iancu, președintele 
Consiliului județean al sindica
telor — Arad, Arpad Orban, 
președintele Comitetului Uniu
nii sindicatelor din economia 
forestieră și materialelor de 
construcții, Anica Albu, opera
tor chimist la Combinatul de fi
bre sintetice Săvinești. Andrei 
Mircea, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor — Ti
miș, Virgil Florea, director la 
întreprinderea „Tractorul" — 
Brașov, și Nicolae Andronescu, 
președintele Comitetului sindi
catului de la Institutul medico- 
farmaceutic din Cluj-Napoca.

In cadrul unei ședințe festive, 
conducătorii delegațiilor de peste 
hotare au înmînat mesajele de 
salut adresate Congresului de 
trrganizațiile sindical» pt cart lt 

reprezintă : Federația Sindicală 
Mondială. Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., Uniu
nea Sindicatelor din Iugoslavia, 
Confederația Generală a Mun
cii din Franța, Federația Gene
rală a Sindicatelor din Coreea, 
Consiliul Central al Sindicatelor 
din Bulgaria. Consiliul Central 
al Sindicatelor din Ungaria, 
Consiliul Central al Sindicatelor 
din Polonia, Confederația Inter
națională a Sindicatelor Arabe, 
Mișcarea Sindicală Revoluțio
nară din Cehoslovacia, Uniunea 
Națională a Muncitorilor Ango
lezi, Federația Sindicatelor din 
Vietnam ■ Federația Sindicatelor 
Libere Germane (R.D. Germană), 
Consiliul Central al Sindicatelor 
din Mongolia. Centrala Oameni
lor Muncii din Cuba, Federația 
Egipteană a Muncii, Congresul 
Permanent de Unitate Sindicală 
al Oamenilor Muncii din Ame
rica Latină, Uniunea Sindicate
lor din Austria, Biroul Interna
țional al Muncii, Uniunea Ge
nerală a Muncitorilor din Su
dan, Uniunea Marocană a Mun
cii, Comisiile Muncitorești din 
Spania, Confederația Sindicate
lor Creștine din Belgia. Centrala 
Unică a Oamenilor Muncii din 
Chile. Confederația Sindicatelor 
din Turcia, Confederația Gene
rală a Oamenilor Muncii din 
Costa Rica, Congresul Sindica
telor din Ghana. Inter sindicala 
din Portugalia, Federația Gene
rală a Sindicatelor Iordaniene, 
Uniunea Sindicatelor Laoțiene, 
Uniunea Generală a Muncii din 
Spania, Congresul Nigerian al 
Muncii. Federația Națională Pa- 

. Mstaneză a Sindicatelor, Confe
derația Națională a Oamenilor 
Muncii din Senegal, Federația 
Muncitorilor Palestinieni. Uniu
nea Națională a Muncitorilor din 
Algeria. Centrala Națională a 
Oamenilor Muncii din Pa
nama, Congresul Muncii din 
Mexic, Federația Generală a 
Sindicatelor Muncitorilor din 
Siria, Uniunea Națională a Mun
citorilor din Tanzania, Federația 
Unitară Sindicală din Salvador, 
Organizația Sindicală din Mo- 
zambic, Uniunea Națională a 
Oamenilor Muncii din Zair, Con
federația Sindicală Congoleză, 
Federația Generală a Muncito
rilor Irak, Uniunea Națio

nală a Muncitorilor din Nami
bia, Confederația Sindicatelor 
din Finlanda, Uniunea Națională 
a Oamenilor Muncii din Gui
neea Bissau, Uniunea Sindicate
lor Funcționarilor Germani (R.F. 
Germania), Uniunea Generală a 
Oamenilor Muncii din R.P. Be
nin, Congresul Sindicatelor din 
Africa de Sud, Uniunea Ge
nerală Tunisiană a Muncii, 
Uniunea Muncii din Gambia, 
Congresul Sindicatelor din Zam
bia, Congresul Sindicatelor din 
Întreaga Indie, Congresul Unit 
al Muncitorilor din Liberia, Uni
unea Muncitorilor din Maurita
nia, Congresul Sindicatelor din 
Irlanda, Congresul Sindicatelor 
din Scoția, Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia, Fede
rația Independentă a Sindicate
lor din Japonia, Federația celor 
trei Confederații Sindicale Ita
liene, (C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L.), Centrala Unitară a Oa
menilor Muncii din Venezuela, 
Uniunea sindicatelor din ramu
rile constructoare de mașini din 
Marea Britanie, Congresul Na
țional al Sindicatelor Indiene, 
Confederația Oamenilor Muncii 
din Ecuador, Federația Autono
mă a Sindicatelor din Guatema
la, Confederația Muncii din în
tregul Pakistan, Confederația 
Națională a Muncitorilor din 
Guineea, Uniunea Generală a 
Oamenilor Muncii din Coasta de 
Fildeș, Uniunea Națională a 
Muncitorilor din Niger, Uniunea 
Generală a Oamenilor Muncii 

Centrafricani, Confederația Na
țională a Oamenilor Muncii din 
Togo, Uniunea Sindicală a Oa
menilor Muncii din Volta Su
perioară, Federația Pancipriotă a 
Muncii, Uniunea Generală a 
Muncitorilor din Înalta, Organi
zația Sindicală din Sao Tome și 
Principe,^ Federația Sindicală 
Gaboneză, Federația Generală a 
Muncitorilor din Kuușeit, Con
gresul Muncii din Sierra Leone, 
Federația Națională a Sindica
telor Muncitorilor și Funcționa
rilor din Liban, Organizația 
Centrală a Sindicatelor din Ke
nya, Uniunea muncitorilor agri
coli și de alte profesii din Gu
yana, Congresul Sindicatelor A- 
frieane din Zimbabwe, Federația 
Sindicatelor Muncitorilor din

t
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soluționarea problemelor, își Vor înde
plini în tot mai bune condițiuni misiu
nea față de membrii sindicatelor, de cla
sa muncitoare, de întregul nostru popor, 
față de cauza socialismului, a progresu
lui și bunăstării națiunii noastre. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,

Punînd în centrul activității preocupa
rea permanentă pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, pentru edificarea 
cu succes a orînduirii socialiste pe pă- 
mîntul României, partidul nostru acor
dă, totodată, o atenție deosebită vieții 
internaționale, promovează o politică ex
ternă activă de pace și colaborare cu 
toate popoarele, pornind de la unitatea 
dialectică, indisolubilă, care există între 
sarcinile naționale și îndatoririle inter
naționale ale clasei muncitoare, ale sta
tului socialist.

Întreaga desfășurare a evenimentelor 
internaționale a confirmat și confirmă 
pe deplin justețea aprecierilor Congresu
lui al XI-lea al partidului nostru cu pri
vire la evoluția mondială, punînd în evi
dență caracterul profund realist al orien
tărilor Partidului Comunist Român în 
domeniul politicii internaționale. In lume 
au avut și continuă să aibă loc profunde 
transformări revoluționare, naționale și 
sociale, s-au petrecut și se petrec mutații 
adînci în raportul internațional de forțe. 
Un rol esențial în toate aceste mari de
plasări social-politice contemporane îl 
au țările socialiste, realizările lor re
marcabile în dezvoltarea economico-so- 
cială, politica lor de pace și colaborare, 
influența tot mal puternică pe care Ideile 
socialismului o exercită asupra conștiin
ței popoarelor, asupra procesului istoric 
mondial. Totodată, cursul vieții interna
ționale este puternic înrîurit de politica 
tinerelor state independente, a celor peste 
100 de țări care s-au eliberat de domina
ția colonială și au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, afirmîndu-se tot 
mai puternic ca națiuni distincte, libere 
și independente. Mari schimbări s-au 
produs și în cadrul lumii capitaliste, 
unde a continuat să se accentueze criza 
generală ce cuprinde toate laturile 'vieții 
economice și sociale ; se ascut tot mai 
mult contradicțiile proprii acestei orîn- 
duiri, ca și contradicțiile dintre state, 
întărindu-se tot mai mult tendința de 
afirmare a unei politici independente 
într-o serie din aceste țări. De asemenea, 
un factor deosebit de important al schim
bărilor survenite în lume îl constituie 
intensificarea luptei maselor populare 
din țările capitaliste pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru transformări 
progresiste în viața societății, pentru o 
politică de pace și colaborare internațio
nală, creșterea solidarității forțelor pro
gresiste, democratice, antiimperialiste 
de pe toate continentele. Astăzi se ma
nifestă mai pregnant ca oricînd hotărî- 
rea popoarelor de a pune pentru totdea
una capăt vechii politici imperialiste de 
dominație și asuprire, de dictat și inge
rință în treburile altor popoare, voința 
lor de a promova relații noi între state 
întemeiate pe egalitate și echitate, pe 
dreptul fiecărei națiuni de a fi deplin 
stăpînă pe bogățiile naționale, pe desti
nele sale, de a-și organiza viața potrivit 
voinței proprii, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, îndelungate).

întreaga evoluție social-politică con
temporană demonstrează în modul cel 
mai evident rolul pe care îl joacă popoa
rele în făurirea istoriei, în dezvoltarea 
progresistă a societății. Realitatea im
pune întărirea solidarității active a clasei 
muncitoare, — forța cea mai puternică a 
lumii contemporane In stare să unească 
în jurul său toate clasele și forțele pro
gresiste, să asigure transformarea revo
luționară a societății. (Aplauze pu

ternice). O pregnantă ilustrare a acestui 
adevăr universal valabil o constituie ex
periența revoluționară a patriei noastre. 
Cucerirea puterii politice, victoria revo
luției și construcției socialiste au trans
format clasa muncitoare din România în 
clasă conducătoare a societății care și-a 
asumat răspunderea destinelor întregii 
națiuni. Indeplinindu-și cu cinste acest 
măreț rol istoric, dovedindu-se prin în
treaga ei activitate fidelă intereselor și 
năzuințelor supreme ale națiunii, clasa 
muncitoare, în frunte cu partidul ei co
munist, și-a cîștigat încrederea deplină, 
stimă și prețuirea întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice, îndelungate). 
Pornind de la realitățile istorice concrete 
și de la condițiile specifice ale României, 
clasa muncitoare, sub conducerea parti
dului ei revoluționar, marxist-leninist, 
s-a afirmat și se afirmă drept forța so
cială hotărîtoare a edificării societății 
noi, socialiste, bazată pe dreptate socială, 
pe egalitate și echitate, pe libertatea și 
dreptul poporului de a fi stăpîn în pro
pria sa țară. Clasa noastră muncitoare, 
Partidul Comunist Român s-au dovedit 
cei mai vajnici apărători ai independen
ței și suveranității naționale, promotorii 
unei politici care a asigurat patriei noas
tre un rol activ în lupta mondială pentru 
progres, un loc demn în rîndul națiuni
lor lumii, considerația opiniei publice 
internaționale, un binemeritat presti
giu, prieteni pe toate meridianele lumii. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Creșterea rolului clasei muncitoare în 
evoluția social-politică a lumii contem
porane apare tot mai evident în momen
tul de față ca o realitate și, în același 
timp, ca o necesitate tot mai imperioasă, 
ținînd seama de faptul că asistăm la 
declanșarea unei puternice ofensive îm
potriva dezvoltării libere și independente 
a popoarelor. Forțele reacționare își 
manifestă în mod evident îngrijorarea 
și teama față de profundele procese în
noitoare ce se petrec în lumea contem
porană, de progresele popoarelor 
ce edifică noua orînduire socială, de 
relațiile internaționale de tip nou, 
menite să exercite o puternică in
fluență asupra raporturilor dintre na
țiuni, privesc cu panică prăbușirea ire
versibilă a sistemului colonial, lichida
rea dependenței și asupririi de secole a 
altor popoare, sint tot mai intens preo
cupate de tendințele popoarelor din ță
rile capitaliste dezvoltate de a păși pe 
calea unei politici noi, de progres social 
și independență națională. Forțele im
perialiste reacționare văd o piedică esen
țială pentru politica lor de dominație în 
promovarea politicii de independență na
țională, în afirmarea voinței popoarelor 
de a-și folosi bogățiile naționale în inte
resul propășirii lor economico-sodale cit 
mai rapide.

Forțele retrograde, dorind să oprească 
uriașul proces revoluționar al lumii con
temporane, își îndreaptă atacul princi
pal împotriva politicii de independență 
și suveranitate națională a popoarelor. In 
acest scop, ele încearcă să acrediteze 
teza că națiunea, independența națională 
sînt categorii sociale perimate ce nu mai 
corespund actualului stadiu al dezvol
tării istorice, că omenirea a intrat în 
epoca companiilor, a diferitelor orga
nisme supranaționale. Pe plan filozofic 
și teoretic se desfășoară o vastă activi
tate pentru a convinge popoarele că tre
buie să renunțe la independență și suve
ranitate sau măcar să cedeze o însem
nată parte din acestea, lăsîndu-și soarta, 
viitorul, în mîinile organismelor supra
naționale, care nu reprezintă, de fapt, 
decît o nouă formă a politicii de domi
nație și asuprire. în esență se urmărește 
dezarmarea popoarelor, perpetuarea po
liticii de ingerință și exploatare a bogă
țiilor naționale ale altor state, frînarea 
dezvoltării și afirmării socialismului, 
precum și diminuarea rolului tinerelor 
state independente în viața contempo
rană. Toate aceste încercări de dezar

mare, dezorientare și chiar intimidare a 
popoarelor sînt însă sortite eșecului. 
(Aplauze puternice, îndelungate). în me
moria tuturor națiunilor sînt încă vii 
consecințele politicii de dominație colo
nială și, , ori cit s-ar strădui apologeții neo- 
colonialismului, nici un popor nu se va 
mai lăsa înșelat de fraze frumoase, chiar 
dacă vechea „marfă" este prezentată în- 
tr-un ambalaj nou, cîteodată chiar aurit.

Nu putem trece însă cu vederea că în 
ultimul timp rolul națiunii, principiile 
independenței și suveranității naționale 
sînt subapreciate, sau chiar negate, și de 
pe poziții marxist-leniniste. Invocînd 
concepția marxist-leninistă, internațio
nalismul proletar, unii filozofi, teoreti
cieni încearcă să demonstreze că națiu
nea și-a încheiat misiunea istorică și că 
în socialism ea nu mai are nici o per
spectivă, că politica de apărare a inde
pendenței naționale constituie o încăl
care a marxism-leninismului, o alunecare 
pe pozițiile naționalismului burghez, că 
afirmarea principiilor egalității și inde
pendenței reprezintă principalul pericol 
în lupta revoluționară, antiimperialistă. 
Ei susțin, nici mai mult nici mai puțin, 
că' apărarea independenței naționale, afir
marea statelor independente sînt mani
festări incompatibile cu internaționalis
mul revoluționar, cu spiritul solidarității 
în lupta împotriva dominației, pentru 
progres social. Nu poți să nu observi fap
tul evident că asemenea raționamente 
sînt complet greșite, că ele vin în con
tradicție totală cu realitatea, cu legitățile 
și adevărurile general valabile, cu con
cepția atotbiruitoare a materialismului 
dialectic și istoric, cu marxism-leninis- 
mul. (Aplauze puternice).

Este știut ce mare atenție au acordat 
clasicii marxism-leninismului națiunii, 
luptei pentru independență, dezvoltării 
națiunii socialiste. Mă voi referi’ în acest 
sens, considerînd cfy sînt foarte instruc
tive. la unele citate. Astfel, Karl Mări 
în „Manifestul constitutiv al asociației 
internaționale a muncitorilor" spunea că: 
„...legile simple ale moralei și echității, 
care trebuie să reglementeze relațiile 
dintre persoanele particulare să devină 
legi supreme în relațiile dintre națiuni", 
iar Friederich Engels. în lucrarea „Ro
lul violenței în istorie", scria : „pentru a 
asigura pacea internațională, trebuie în
lăturate mai intii toate disensiunile na
ționale evitabile, trebuie ca fiecare popor 
să fie independent și stăpin in casa lui". 
Iată cum apreciau clasicii marxismului 
așezarea relațiilor dintre națiuni pe baza 
legilor egalității și morali, a indepen
denței și suveranității, a dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn în propria 
țară. Cred că se găsesc sute — ca să nu 
spun mii — de astfel de citate, dar nu 
despre aceasta e vorba acum.

Dezvoltarea solidarității internaționale 
a celor ce muncesc nu presupune în nici 
un fel negarea intereselor și aspirațiilor 
propriului popor. Misiunea istorică a cla
sei muncitoare — așa cum a fost con
cepută de întemeietorii socialismului 
științific și cum s-a afirmat ea de-a lun
gul timpului — este ea. eliberîndu-se pe 
sine, să elibereze întregul popor de ex
ploatare. asuprire și dominație. Devenind 
clasă conducătoare in societate, clasa 
muncitoare are înalta datorie de a apăra 
libertatea patriei, independența și suve
ranitatea poporului, de a face totul pen
tru propășirea si bunăstarea națiunii, de 
a asigura clădirea noii orinduiri sociale, 
corespunzător condițiilor istorice speci
fice și voinței propriului popor. Ignora
rea salvgardării independenței naționale, 
acceptarea încălcării suveranității po
porului căruia îi aparține clasa munci
toare. partidul comunist, sînt sinonime, 
în ultimă instanță, cu abdicarea de la 
principiile revoluționare marxist-leni
niste, de la misiunea încredințată de is
torie comuniștilor, cu alunecarea pe 
panta cosmopolitismului și nihilismului 
național. Este foarte edificator în această 

privință modul în care definea poziția 
arătată mai sus V. I. Lenin, în lucrarea 
sa „Despre mîndria națională a velico- 
rușilor": „Nimeni nu este vinovat că s-a 
născut rob. dar robul care nu numai că 
nu aspiră la libertatea sa proprie, ci se 
apucă să-și justifice robia și s-o suleme
nească... un asemenea rob este un slugoi 
și o tîritură. care stirnește un sentiment 
legitim de repulsie, de indignare și dis
preț". Este greu să găsești alte cuvinte 
mai plastice și mai potrivite decit cele 
folosite de Lenin pentru a caracteriza 
profilul celor ce-și reneagă poporul, care 
sînt dispuși să-i sacrifice independența 
și suveranitatea. (Aplauze puternice. în
delungate). Intr-adevăr, Lenin avea de 
o mie de ori dreptate: cel care nu se ri
dică la luptă pentru a-și apăra demnita
tea, dreptul la libertate și independență, 
pentru afirmarea entității națiunii sale, 
acela își merită pe deplin soarta de rob, 
disprețul propriei națiuni, al popoarelor.

Dar este un adevăr universal valabil 
că proletariatul, eliberîndu-se pe sine de 
exploatare și asuprire și constituindu-se 
în clasă dominantă a societății. își asumă, 
totodată, cu curaj și abnegație răspun
derea eliberării sociale și naționale a în
tregului popor, a salvgardării indepen
denței și suveranității sale. Istoria, viața 
demonstrează zi de zi vechiul adevăr 
majfxist, potrivit căruia nu poate fi liber 
un popor ce asuprește alte popoare sau 
nu recunoaște dreptul lor la indepen
dență. (Aplauze puternice). Nu trebuie 
uitat nici un moment că apărarea liber
tății și independenței este o condiție 
esențială a înfăptuirii idealurilor socia
lismului și comunismului în lume, că 
aceasta constituie adevărata piatră de în
cercare a adevăratului internaționalism 
proletar revoluționar. (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Tăria internaționa
lismului proletar, a solidarității interna
ționale depinde tocmai de forța clasei 
muncitoare din fiecare țară, de autori
tatea și încrederea de care ea și parti
dul ei revoluționar se bucură în rîndu- 
rile propriului popor — și nu de neso
cotirea și sacrificarea intereselor națio
nale în numele unor teze și principii 
aflate în contradicție flagrantă cu cerin
țele obiective ale vieții, cu însăși dezvol
tarea istorică. (Aplauze îndelungate).

Subaprecierea cauzei suveranității po
poarelor dovedește o gravă neînțelegere 
a realităților lumii contemporane, în care 
apărarea și consolidarea independenței 
constituie o cerință legitimă, progresistă, 
revoluționară, aflată la ordinea zilei. Se 
știe că noile națiuni create recent sînt 
profund însetate de independență și dor
nice să-i simtă gustul din plin, con
știente fiind că întărirea și consolidarea 
acestei mari cuceriri, dobîndite prin 
luptă grea, cer o lungă perioadă de timp. 
Chiar și în cadrul națiunilor dezvoltate, 
masele muncitoare, cercurile sociale pro
gresiste nu mai sînt dispuse să-și cedeze 
prerogativele suverane, ridieîndu-se cu 
hotărire pentru promovarea unei politici 
independente, autonome. Cu atît mai 
stringent se pune această sarcină în fața 
popoarelor din țările socialiste, profund 
interesate în dezvoltarea lor indepen
dentă, în afirmarea plenară a națiunii 
noi. socialiste, care reprezintă o uriașă 
forță dinamică în mobilizarea energiilor 
întregii societăți în lupta pentru înflo
rirea economică, științifică și culturală 
a patriei, pentru edificarea socialismului 
și comunismului. Fără îndoială că națiu
nea, întărirea independenței naționale 
sînt factori determinanți ai progresului, 
ai însuși viitorului comunismului pe pla
neta noastră! (Aplauze puternice: urale. 
Se scandează indelung: „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Iată de ce Partidul Comunist Român, 
România pun la baza întregii politici 
externe principiile independenței și su
veranității naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și renunțării 
la forță în relațiile dintre state. De

aceea ne pronunțăm cu hotărire pen
tru unirea rîndurilor clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor progresiste de pretutin
deni, deoarece numai astfel se poate asi
gura promovarea unei politici noi, care 
să permită fiecărei națiuni dezvoltarea 
liberă, victoria pe calea făuririi unei vieți 
mai bune, progresul și civilizația inter
națională. (Aplauze puternice, îndelun
gate). *

In acest spirit|România dezvoltă rela
ții de prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste — de care este legată prin 
interese, aspirații și țeluri fundamentale 
comune — întărește continuu solidarita
tea cu tinerele state independente, cu 
țările în curs de dezvoltare, promovează 
pe baza principiilor coexistenței pașnice 
raporturi largi de cooperare cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire socialăJI 

România participă activ la întreaga? 
viață internațională, la eforturile popoa
relor pentru destindere și colaborare, 
pentru soluționarea marilor probleme 
complexe de care depind pacea și pro
gresul omenirii contemporane. După în
cheierea cu succes a Conferinței de la 
Helsinki, sîntem hotăriți să acționăm 
ferm pentru a ne aduce contribuția la 
transpunerea concretă în viață a princi
piilor și angajamentelor înscrise în do
cumentele semnate — ce formează un 
tot unitar. Milităm eu toată fermitatea 
pentru trecerea Ia măsuri concrete de de
zangajare militară în Europa, de intensi
ficare a colaborării între state, de nor
malizare în continuare a raporturilor in- 
tereuropene. de creare a unei atmosfere 
politice de destindere și încredere între 
toate națiunile.

Considerăm că Lnul din marile Impe
rative ale zilelor noastre este stingerea 
oricăror focare de încordare si conflicte, 
soluționarea litigiilor dintre state pe ca
lea tratativelor politice, pașnice. în acest 
spirit, ne pronunțăm eu toată energia 
pentru soluționarea conflictului și instau
rarea unei păci trainice și juste în Orien
tul Mijlociu, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemei Ciprului, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, lipsită de arme nu- 
clearej

Apreciem că o problemă vitală pentru 
viitorul omenirii este înfăptuirea dezar
mării și în primul rînd a dezarmării nu
cleare. Sîntem hotăriți să milităm și în 
viitor, împreună cu toate popoarele iu
bitoare de pace, cu forțele înaintate de 
pretutindeni, pentru trecerea la măsuri 
concrete, practice de încetare a cursei 
înarmărilor, de desființare a bazelor și 
blocurilor militare, de retragere a trupe
lor străine de pe teritoriile altor state — 
măsuri care să ducă la eliberarea popoa
relor de povara cheltuielilor militare, pre
cum și de spectrul unui nou război nimi
citor. Pornim de la convingerea căjo da
torie esențială a tuturor popoarelct- este 
de a face ca minunatele cuceriri ale ști
inței și tehnicii contemporane să nu mai 
fie folosite în scopul distrugerii și șub- 
jugării, ci să servească exclusiv cauza 
progresului și civilizației, a bunăstării și 
fericirii tuturor popoarelorJ(Aplauze pu
ternice. îndelungate).

Ca țară socialistă și ca țară în curs de 
dezvoltare, România va acționa și în vi
itor pentru lichidarea subdezvoltării, a 
marilor decalaje între nivelul de dezvol
tare economică a statelor, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, a unor relații cu a- 
devărat democratice și echitabile, care 
să asigure progresul rapid al tuturor po
poarelor — și în primul rînd al celor ră
mase în urmă — să înlesnească accesul 
neîngrădit al fiecărei națiuni la cuceri
rile civilizației moderne.

Considerăm că toate popoarele — indi
ferent de mărimea teritoriului, de pute
rea lor economică sau militară, de orîn- 
duirea socială — trebuie să participe ac
tiv, în condiții - de deplină egalitate, la 

soluționarea problemelor internaționale, 
în mod deosebit, un rol important in 
această privință trebuie să-l aibă țările 
mici și mijlocii, țările în curs de dezvol
tare, țările nealiniate, nemijlocit intere
sate în abolirea vechii politici de inechi
tate, în instaurarea relațiilor noi de de
plină egalitate, în asigurarea unui climat 
de pace și colaborare internaționalqfMi- 
lităm consecvent pentru creșterea Toiului 
și contribuției Organizației Națiunilor U- 
nite, a celorlalte organisme internaționa
le la soluționarea problemelor ce con
fruntă astăzi omenirea.
/Republica Socialistă România — dînd 

glas aspirațiilor și năzuințelor clasei noas
tre muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii — va acționa și în viitor, cu toată 
fermitatea, pentru promovarea politicii 
noi, de pace și colaborare între popoare, 
pentru întărirea solidarității forțelor 
înaintate, democratice de pretutindeni, 
pentru victoria progresului și civilizației 
întregii omeniri. (Aplauze puternice, in- 
delungate).^ +

în spiritul politicii partidului și statu
lui nostru trebuie să acționeze, pe arena 
internațională, și sindicatele. Ele trebuie 
să-și lărgească contactele și să-și inten
sifice colaborarea cu sindicatele din în
treaga lume, să întărească solidaritatea 
cu organizațiile proletariatului din cele
lalte țări, să contribuie la lărgirea cola
borării într-un spirit profund democratic 
între diferitele organizații sindicale pe 
plan mondial, prin unirea eforturilor lor în 
lupta comună pentru progres social, pen
tru pace și colaborare între toate statele.

Acționînd permanent în spiritul lumi- 
noaselpr tradiții Internaționaliste ale cla
sei noastre munoitoare, sindicatele din 
România trebuie să aducă o contribuție 
tot mai activă la lupta generală a oame
nilor muncii de pretutindeni pentru pro
gres, pentru independența popoarelor, 
pentru întărirea solidarității împotriva 
dominației imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. pentru transformarea în
noitoare a societății, pentru noua ordine 
economică și politică internațională, 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,

Avem în față un minunat program de 
dezvoltare a patriei, de înălțare a ei pe 
culmi tot mai înalte de progres și civi
lizație socialistă. Prin realizarea acestui 
luminos program vom asigura un viitor 
fericit patriei noastre — și pentru aceas
ta merită să ne dăruim toate forțele, în- 
treaga noastră capacitate de muncă și 
creație. (Aplauze puternice, îndelungate).

Sînt încredințat că pentru înfăptuirea 
acestor mărețe sarcini de viitor, clasa 
noastră muncitoare, toți oamenii muncii, 
organizațiile sindicale, activul sindical, 
conducerile sindicatelor vor face totul, 
îndeplinindu-și în cele mai bune condi
țiuni misiunea, contribuind la victoria în 
patria noastră a socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice; urale).

Cu această convingere urez delegați- 
lor la Congres, celor peste 6 milioane de 
membri ai sindicatelor, tuturor oameni
lor muncii din patria noastră noi și tot 
mai mari succese în munca și lupta pen
tru realizarea programului partidului 
nostru de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunismu
lui în România. (Aplauze puternice, în
delungate; urale).

Vă urez, dumneavoastră tuturor, între
gului nostru popor, multă sănătate, pu
tere de muncă pentru edificarea socialis
mului și comunismului, pentru măreția 
patriei noastre. (Aplauze puternice ; ura
le și ovații. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—P.C.R.". Toți cei prezențî în 
sală aclamă minute în șir pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

r T V

a Sindicatelor din România jurnal de Întrecere Distincție internațională pentru valorificarea 
turistică a comorilor artei bucovinene

Republica Malgdșă, Confederația 
Sindicală a Oamenilor Muncii 
din Columbia șt Federația Mun
cii din Lesotho.

De asemenea, următoarele or
ganizații sindicale, care nu au 
putut trimite delegații la Con
gres au transmis mesaje de salut 
și urări de succes : Confederația 
Europeană a Sindicatelor, Con
federația Mondială a Muncii, 
Congresul Sindicatelor din Ma
rea Britanie, Federația Sindica
telor din Islanda, Confederația 
Muncii din Japonia, Federația 
Muncitorilor din Luxemburg, 
Federația Olandeză a Sindicate
lor, Federația Națională a Sini 
dicatelor Protestante 

da, Uniunea Sindicatelor din El
veția și Uniunea Națională a 
Muncitorilor Mineri din Marea 
Britanie.

In numele delegaților și invi- 
taților la Congres, al tuturor 
membrilor de sindicat din țara 
noastră, tovarășul Gheorghe 
Pană a exprimat cele mai calde 
mulțumiri delegațiilor de peste 
hotare prezente la Congres și 
prin intermediul lor organizații
lor sindicale pe care le repre
zintă și care au adresat, prin 
delegații sau mesaje, salutul lor 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

Apreciem prezența la Congres 
o reprezentanților unui mare 

sindicale dinOlan-Sinumăr de organizații

naționale și internaționale de 
diferite orientări și afilieri de 
pe toate continentele ca o ma
nifestare elocventă a solidarită
ții in lupta comună împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolbnialismului, pentru in
teresele vitale ale clasei mun
citoare, ale tuturor celor ce 
muncesc, pentru progres social 
și pace.

Adresăm oaspeților noștri ru
gămintea ca, din partea Con
gresului, a membrilor de sindi
cat din România, să transmită 
organizațiilor pe care le repre
zintă, oamenilor muncii, un fier
binte salut muncitoresc, de soli
daritate internaționaliști și asi
gurarea că Uniunea Generală • 

Sindicatelor din România va ac
ționa pe mai departe pentru 
dezvoltarea și adincirea relații
lor de prietenie și a colaborării 
cu organizațiile sindicale din în
treaga lume, va milita consec
vent pentru întărirea unității 
de acțiune a sindicatelor în lupta 
pentru o viață mai bună, pentru 
satisfacerea aspirațiilor funda
mentale ale maselor muncitoare. 
Vă rog să-mi permiteți, de ase
menea, să exprim calde mulțu
miri organizațiilor sindicale care 
au transmis Congresului nostru 
mesaje de salut și să le adresez 
urări de noi succese in activi
tatea ce o desfășoară in slujbă) 
intereselor celor ce muncesc.

Lucrările Congresului continuă.

Zilnic, noi colective de oameni ai muncii anunță obținerea 
unor importante succese in producție, pe care le dedică 

apropiatei aniversări a partidului ți zilei de 1 Mai.

• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE BUZOIENE au 
raportat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primele patru 
luni. În acest interval de 
timp a fost obținută o pro
ducție care depășește cu 
aproape o jumătate miliard 
lei pe cea obținută in aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Economiei naționale i-au fost 
livrate în plus importante 
cantități de utilaje chimice, 
tehnologice și metalurgice, 
sirmă și produse din sîrmă, 
geamuri, țesături, confecții și 
alte bunuri materiale.

• La rindul lor, PETRO
LIȘTII PRAHOVENI, acțio
nînd susținut pentru folosi
rea cu randament sporit a 
instalațiilor de foraj și ex
ploatarea rațională a hidro
carburilor, au forat în plus 
față de planul la zi 500 metri 
și au livrat rafinăriilor țiței, 
în cantitățile planificate, cu 
un grad de impuritate sub 
nivelul admis. În cinstea ani
versării partidului și zilei de 
1 Mai ei au realizat economii 
valorind prețul de cost al

In pregătirea Congresului cooperației meșteșugărești
S-au încheiat conferințele ju

dețene și de ramură premergă
toare celui de-al V-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești. 
Participanții au analizat — în 
lumina documentelor Congresu
lui al XI-lea al partidului — 
problemele privind îmbunătăți
rea și dezvoltarea activității 
cooperativelor meșteșugărești, 
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale conducerilor 
uniunilor și cooperativelor. întă
rirea ordinii și disciplinei, în 
toate unitățile. Potrivit Progra
mului de dezvoltare a prestări
lor de servicii, elaborat pe baza 
indicațiilor conducerii partidu
lui, conferințele au stabilit mă
suri concrete menite s* ducă la 

forajului unei sonde de mare 
adincime.

• îmbunătățirea fluxului 
tehnologic, perfecționarea 
organizării muncii și întări
rea ordinii și disciplinei au 
permis lucrătorilor UZINE
LOR DE PREPARARE A 
MINEREURILOR DIN VA
LEA JIULUI să livreze, de 
la începutul anului, circa 
S0 000 tone cărbune peste 
prevederi și să-și îndepli
nească astfel angajamentul 
asumat în cinstea celor două 
evenimente.

• COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII DE MATERIA
LE DE CONSTRUCȚII DIN 
DEVA a indeplinit și depă
șit angajamentele asumate 
in cinstea aniversării parti
dului și a zilei de 1 Mai, 
realizind pină acum o pro
ducție marfă suplimentară 
în valoare de peste 8,5 mi
lioane lei. între altele au 
fost livrate în plus panouri 
mari prefabricate pentru 
construirea a circa 40 de 
apartamente, stilpi pentru 
linii electrice și diverse alte 
prefabricate din beton.

diversificarea continuă a servi
ciilor, mai ales a celor de între
ținere și depanare a bunurilor 
de folosință îndelungată și ’ de 
uz casnic, construcția și repa
rarea locuințelor, sectoare tot 
mai mult solicitate de populație. 
O atenție deosebită s-a acordat 
intensificării muncii politice și 
cultural-educative de masă, pro
movării largi a normelor eticii 
și echității socialiste, a cinstei 
și disciplinei în muncă și viață.

Conferințele au ales, totodată, 
consiliile de conducere, pre
cum și delegații la cel 
de-al V-lea Congres al coope
rației meșteșugărești, eare va 
avea loc la sfirșitul ltuiil mai.

Luni, la amiază, la Moldovița, 
unde se află unul dintre renu
mitele monumente istorice și de 
artă ale Moldovei de Nord, a 
avut loc festivitatea de decer
nare a Premiului „Mărul de 
aur" (Pomme d’Or), pe anul 
1975. acordat de Federația Inter
națională a Ziariștilor și Scrii
torilor de turism (F.I.J.E.T.) a zo
nei Bucovina pentru valorifica
rea și integrarea în circuitul tu
ristic a comorilor de artă feu
dală românească existente pe 
aceste străvechi și pitorești me
leaguri. Distincția a fost înmî- 
nată tovarășului Miu Dobrescu, 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al 
județului Suceava, de președin
tele F.I.J.E.T., Jean Paul Del- 
feld. Prețiosul trofeu a fost de
pus la muzeul mănăstirii Mol
dovița. La festivitate au luat 
parte Ion Cosma, ministrul tu
rismului, Justin Moisescu, mi
tropolitul Moldovei și al Suce
vei, reprezentanți ai organelor 
locale de stat ai Asociației na
ționale a ziariștilor și scriitori
lor de sport și turism, oameni 
de cultură și artă, ziariști ro
mâni și străini, un numeros pu
blic.

A fost de tată Georges Oor, 
președintele Comitetului Inter
național de decernare- a Pre
miului „Pomme d’Or".

în alocuțiunile rostite eu a- 
cest prilej «-a relevat însemnă

A apărut broșura 
„Admiterea în treapta a ll-a de liceu" 

- ediția 1976
în sprijinul candidaților la 

concursul de admitere în cea 
de a Ii-a treaptă a tnvătă- 
mîntului liceal, revista „fn- 
vățămîntul liceal și tehnic 
profesional" a editat broșura 
„Admiterea In treapta a Il-a 
de liceu — ediția 1976".

în prima parte a broșdril 
sint publicate informații de 
larg interes privind înscrie
rea candidaților și desfășu
rarea concursului de admi
tere pentru treapta a Il-a a 
ÎBvățămîntulul liceal de ai, 

tatea istorică și educativă pe 
care o prezintă ctitoriile voie
vodale din Bucovina, expresie 
a geniului creator al poporului 
român, evidențiindu-se eforturi
le depuse de statul nostru pen
tru restaurare^ și integrarea 
în circuitul turistic a obiecti
velor existente aici. Odată cu 
punerea în valoare a celebrelor 
fresce de la Voroneț. Sucevi- 
ța, Moldovița, Arbore, Humor — 
intrate în patrimoniul artistic 
național și internațional — in 
zona Bucovinei s-a dezvoltat și 
baza materială de practicare a 
turismului : hoteluri, moteluri, 
cabane, unități de alimentație 
publică etc.

în perioada 1976—1980. se aș
teaptă ca frumoasele meleaguri 
sucevene să cunoască o și mai 
mare afluență de vizitatori din 
tară și de peste hotare. în aceas
tă perioadă vor intra în circuitul 
turistic noi monumente istorice 
și de artă, între care cele de la 
Probota, Rișca, Sf. Ilie, Băli- 
nești, Adîncata. Continuă, de 
asemenea, lucrările de restaura
re a Cetății de Scaun a lui 
Ștefan cel Mare, de la Suceava 
și a monumentelor de la Baia 
și Zamca. Sint în curs și se vor 
întreprinde lucrări pentru dez
voltarea și modernizarea spatii
lor de cazare, a rețelelor ali
mentației publice, și a prestă
rilor de servicii, precum și pen
tru deschiderea de noi artere 
rutiere.

seral și fără frecvență. în 
continuare, sînt publicate 
programele obiectelor de con
curs elaborate de Ministerul 
Educației și învățămintului 
pe baza programelor școlare 
pentru anul I și II de liceu, 
precum șl lista obiectelor de 
învățămînt, pe profiluri, ia 
care se organizează probele 
de concurs.

Broșura se va difuza înce- 
pînd de azi, 27 aprilie a.c., în 
toată țara, prin rețeaua de 
difuzare • presei.



wja/mTELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Togo, GNASSINGBE 
EYADEMA, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei* de-a XVI-a aniversări a Zilei independenței pa- 
triei dumneavoastră, am plăcerea să vă adresez, în numele poporu- 
lui român *și* al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare po
porului togolez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare din
tre România* și Togo vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei păcii și conlucrării rodnice în
tre națiuni în vederea făuririi unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

Un moment de seamă
dintre România si

in relațiile
Senegal

privire retrospec-

Otivă asupra vizitei 
efectuate în țara 
noastră, la invita
ția președintelui 
Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, împreună cu doamna 
Colette Senghor, relevă semni
ficațiile sale deosebite atit in

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Arabe 
Siriene, HAFEZ AL-ASSAD, următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcere și profundă apreciere amabilele dum
neavoastră salutări și felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Arabe Siriene.

Mulțumind Excelenței Voastre și poporului român prieten pentru 
sentimentele și bunele urări exprimate, doresc să vă asigur că po
porul arab sirian se bucură de raporturile de strinsă prietenie și 
cooperare care îl leagă de poporul român. Doresc, de asemenea, să 
adaug că sînt deosebit de satisfăcut de dezvoltarea cooperări: dintre 
țările noastre în diferite domenii, nutrind convingerea că ea se va 
întări în anii viitori în interesul celor două popoare, al cauzei drep
tății și păcii în lume.

Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței 
Voastre și a poporului român.

planul raporturilor bilaterale 
româno-senegaleze, cit și in 
contextul vieții internaționale. 
Elementele care-i conferă un

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, FAZAL ELAHl CHAUDHRY, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul amabil de felici
tări trimis cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului.

Profit de această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de sănătate personală, de bunăstare, progres 
continuu și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

Acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mal 
înalte.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Repu
blicii Islamice Pakistan, ZULFIKAR ALI BHUTTO, următoarea te
legramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de felicitări 
trimis cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului. La rîndul meu, îm- 
■pșrtășesc cu căldură aceleași amabile sentimente. Transmit, de ase
menea, cele mai bune jjrări de sănătate și fericire personală, de 
succes continuu pentru poporul României în strădania sa pentru 
realizarea de noi progrese și prosperitate.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele 
celei mai înalte.

caracter deosebit sint numeroa
se. Fără îndoială că unul din 
acestea l-a constituit primirea 
prietenească și călduroasă de 
care s-au bucurat inalții oaspeți 
senegalezi in România atit 
din partea forurilor oficia
le, cit și a populației Capitalei 
și județelor vizitate. Această 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă 
avea să caracterizeze întreaga 
desfășurare a vizitei, oferind 
un cadru deosebit de prielnic 
convorbirilor oficiale. în acest 
context, puternica personalitate 
politică și umană a președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor, simpa
tia și aprecierea reciprocă a 
realizărilor și experienței celor 
două țări, similitudinea pronun
țată a pozițiilor lor in proble
mele majore ale politicii inter
naționale și interesul comun de 
a extinde și intensifica relațiile 
reciproce nu puteau să nu ducă 
la rezultate excelente. Semnifi
cative în acest sens au fost de
clarațiile celor doi șefi de stat.

„Doresc să exprim, spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ceremonia semnării Declarației 
solemne comune, deplina satis
facție a noastră, a poporului 
român pentru rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei 
dumneavoastră in România, — 
vizită care reprezintă un mo
ment de seamă in relațiile din
tre cele două țări". La rîndul 
său, președintele Leopold Să- 
dar Senghor declara : „Docu
mentele pe care le-am semnat 
astăzi constituie o bază juridică

solidă a cooperării noastre și 
am hotărit sâ le aplicăm ime
diat in practică. In acest cadru, 
vom avea plăcerea să primim • 
delegație românească in luna 
mai, iar miniștri și specialiști 
senegalezi vor face in viitor 
vizite in România".

Documentul politie major al 
acestei vizite este, fără îndoia
lă. Declarația solemnă comun* 
semnată Ia nivelul eel mai 
inalt, care consemnează dorința 
celor denă state de a se pvne 
capăt vechii politici de inechi
tate și de a acționa pentru 
realizarea ia lume a unei po
litici noi. barată pe deplina 
egalitate ia dreptari. pe respec
tul iadepeadeatei ti suxeraai- 
tătii naționale, nrsmevlrrwl in 
tuburile interne, pe rroțirri 
la forță ti ia amenințarea <■ 
forța. In *cea«aă pnriatâ na 
există datei Textul Dertaratăei 
arată clar că România si Sene
galul mtentiooeaaă sâ funda

PLECĂRI
Luni a plecat la Moscova to

varășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, reprezentantul 
permanent al Republicii So
cialiste România in Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, pen
tru a participa la cea de-a 75-a 
ședință a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți 
ai. Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

La sosirea la Moscova, tova
rășul Mihai Marinescu a fost 
salutat de M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R., de alte per
soane oficiale.

Era prezent Gheorghe Badrus, 
ambasadorul țării noastre la 
Moscova.

★
Luni a plecat la Pekin o de

legație de activiști de partid și 
de stat, condusă de tovarășul 
Ioachim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., care va efectua o vi
zită de prietenie în Republica 
Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de Constantin Băbălâu, membru 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C, al P.C.R., Ște
fan Enache, adjunct al minis
trului turismului, de activiști de 
partid și de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei chineze.

ÎNAPOIERI
Duminică noaptea s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Petre 
Lupu, ministrul muncii, care a 
făcut o vizită în Cuba la invi
tația ministrului muncii din 
această țară și a luat apoi parte 
la consfătuirea conducătorilor 
organelor de stat în problemele 
muncii din țările membre ale 
C.A.E.R., care s-a desfășurat ,1a 
Havana..

La aeroportul internațional 
Otopeni a fost prezent Ilie Cișu, 
adjunct al ministrului muncii.

A fost, de asemenea, de față 
Humberto Castello, ambasadorul 
Republicii I Cuba . la București.

La plecarea din Havana, mi
nistrul român a fost condus de 
Raul Garcia Pelaez, membru al 
secretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba, Oscar Fernandez Padilla, 
ministrul muncii. A fost, de 
asemenea, prezent ambasadorul 
țării noastre la Havana, Petre 
ionescu.

★
Luni s-a înapoiat în Capitală 

delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Eduard Eisenburger, 
vicepreședinte, care a făcut o 
vizită pentru schimb de expe
riență in Republica Cuba, la 
invitația Direcțiunii Naționale a 
Comitetelor-de Apărare a Revo
luției.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
neni, delegația a fost întimpi- 
nată de Titus Popescu, membru 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național al F.U.S., de ac
tiviști ai Frontului Unității So
cialiste.

Au fost prezenți membri al 
Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

SOSIRE
Luni a sosit în București o de

legație guvernamentală din Tur
cia, condusă de Halii Bașol, mi
nistrul comerțului, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
economice româno-turce.

Comisia va analiza stadiul ac
tual al relațiilor economice din
tre cele două țări și va stabili 
măsuri pentru dezvoltarea în 
continuare a acestora.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația turcă a fost în- 
tîmpinată de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă, de 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și din 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

Erau de față Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

PRIMIRI
Luni dimineața, George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Carlos Va
lenzuela Montenegro, noul am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Chile în 
Republica Socialistă România, 
în legătură eu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★
Luni, 26 aprilie a ci George 

Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Marla do 
Graca do Nașeiemento de Amo
rim, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Democratice Sao Tome si Prin
cipe în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

SPECTACOL
Ansamblul national de balet 

„Șira Badral" din Senegal și-a 
încheiat, luni seara, turneul în
treprins în țara noastră, în ca
drul Săptămînii culturii sene- 
galeze, cu un spectacol prezen
tat pe scena Teatrului de Ope
retă din Capitală.

Mesageri ai unui popor care 
după cucerirea independenței. își 
consacră toate forțele preface
rilor înnoitoare ale patriei. în
floririi ei permanente. artiștii 
oaspeți au oferit. în programul 
lor. o imagine a străvechilor tra
diții culturale ale Senegalului.

Ansamblul, condus de dansa
torul și coregraful Ousmane 
Cisse, a interpretat trei balete 
care au fost prezentate și la 
Festivalul internațional al dan
sului de la Veneția, din iunie 
1975. Cîntecele și dansurile, pli
ne de culoare și ritm, au ilus
trat originalitatea și bogăția 
folclorului senegalez, al popoa
relor Africii, tezaur care face 
parte din patrimoniul artistic 
universal. Unele din melodiile 
si dansurile interpretate au avut 
la bază poeme ale remarcabi
lului om de cultură, Leopold 
Sedar Senghor.

Spectacolul bucureștean al 
Ansamblului senegalez. ca și 
reprezentațiile sale de la Plo
iești, Pitești și Craiova, au fost 
primite cu deosebită căldură de 
publicul românesc.

RECEPȚIE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Portugheze, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Antonio Novais Machado, a o- 
ferit, luni seara, o recepție.

Au participat Emil Drăgă- 
nescu. viceprim-ministru al gu
vernului, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Radu 
Păun, ministrul sănătății. Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, 
general-colonel Ion Coman prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
vieții noastre culturale și artis
tice, alte persoane oficiale.

menteze pe aceste principii 
universal valabile ale dreptului 
international atit relațiile dintre 
ele. cit ți relațiile Ier eu luate 
celelalte state. Ca ți ăei m u 
tele similare semnate anterior 
de România, declarația solemnă

că aceste principii fundamen
tale sint strias legate intre ele. 
fiecare trebuind sâ Fie interpre
tat in contextul crieri »lte.

In planul relațiilor bilaterale 
concrete, rezultatele sint, de *- 
semenea, rodnice, vizita prile
juind semnarea Acordului de 
cooperare economică, tehnică ti 
științifică și a Protocolului de 
cooperare in domeniul mineri
tului, industriei, dezvoltării ru
rale. asistenței tehnice si pre
gătirii de cadre. S-an dat, de 
asemenea, indicații precise pri
vind studierea ți negocierea 
unor acorduri in domeniile 
transportului aerian ți maritim, 
pescuitului, agriculturii.

Importanța crescindă pe cart 
România ți Senegalul • acordă 
dezvoltării relațiilor reciproce 
a fost subliniată si de hutârirea 
celor doi președinți de a numi 
ambasadori rezident! la Bucu
rești și Dakar. Ca secretari ge
nerali al partidelor de guver

năm Lm din România și Senegal, 
președinții Nicolae Ceaușescu si 
Leopold Sedar Senghor an ho
tărit să intensifice relațiile din
tre Partidul Comunist Român 
si Uniunea Progresistă Senega- 
leză. Bilanțul politie al vizitei 
a fost completat prin hotărirea 
de a se promova relațiile de 
eoiaburare dintre parlamentele 
retor două tari și contactele 
dintre organizațiile sindicale, 
de tineret și femei.

Cunsemnind pozițiile celor 
două state m problemele inter
naționale abordate in cursul 
diiloțuhd româno-senegalez la 
airri inalt — destinderea, 
dezarmarea, situația din Africa, 
Fur op* si Orientul Mijlociu, ro
iul OĂ.l. si mișcarea de neali
niere. Comunicatul comun re
levă identitatea sau asemănarea 
punctelor de vedere ale celor 
două țâri asupra unor probleme 
cardinale ale lumii contempo
rane. stipwfimi imperativul in
staurării unei noi ordini econo
mice mondiale, incetarea cursei 
înarmărilor si a producției de 
noi arme nucleare, necesitatea 
reducerii bugetelor si efective
lor militare, a desființării ba
relor militare străine și a 
btorwritor militare.

Puntiîle erior două țări co
incid ti in ceea re privește 
rprijinirn măscărilor de elibe
rare. respectarea riguroasă a 
prevederilor Actului final «J 
Conferinței pentru securitate ți 
cooperare In Europa, solutioni- 
rea r—flMtalai din Orientul 
Mxderiu sa necesitatea democra- 
IMffl OAf.U. și a creșterii ro
tated sân ta viața internațională.

Pria simnfi 11 de cordialitate 
ți prietenie ta care s-a desfă
șurat. pns tel*ntul ei deosebit 
de bogat si pozitiv, vizita înăl
țător oaspeți senegalezi in 
România se înscrie ca un mo
ment deosebit de important in 
evoiuti* ascendentă * relațiilor 
dintre cele două țări, eonsti- 
tuind. ta același timp, o contri
buție de preț la cauza păcii, 
destinderii fi cooperării intre

BAZIL ȘTEFAN

fișier
Astăzi este Ziua 

națională a Republicii 
Togo, ziua cînd aceas
tă țară și-a proclamat 
independența.

o Situată te vestul Afri
cii. pe ceasta de nord a Gol
fului Guineeii. arind ea ve
cini Ghiaa. Volta Superi
oară si Benin. Togo rrai- 

: râ î UI htatecuitori. Capttala 
— Lame — are SM Tta per-

■ soane. Togo a făcut parte te 
evul mediu din regatele Da- 
țomba șt Geudja. CotokoU ;

1 * devenit eolonie germană
■ in 1884 ti după primul . 
război mondial a fost îm
părțit intre Franța si Marea

’ Britanic. care au primit 
mandat de administrare ia 
10ÎÎ din partea Ligii Națiu
nilor. Ia 1S5C. ia urma unui 
referendum, populați* din 

I teritoriul britanic hotărăște 
unirea eu Ghana, iar terito
riul francez devine republi
că autonomă in cadrul Co- 

I munitâții Franceze in 1S8.
La 27 aprilie 188*. Togo se 
proclamă republică inde
pendentă.

O Togo dispone de impor- 
! tante resurse naturale, prin- 
' tre rare minereuri de fier 
si fosfați, care dețin o pon- 

I dere importantă si sint ex
portate prin principalele 

1 porturi : Kpeme și Lome. 
Industria este reprezentată 
de energia electrică (88 mi
lioane kwh). țesături din I 
bumbac, ulei de palmier si I 

; produse din lemn. Din in- 
i1 rea ga arie a țării, suprafa- 
i ța arabilă coprinde 38A la 
j sută — culturi arborescente: I 
' pădurile — 8A la sută, pi- I 
• șunile și finețurile — 3 li 
sută. Principalele produse 
agricole : porumb, orez, mei 
sorg, bumbac, arahide. cafea 
cacao ți nnei de palmier.

o între Republica Socia
listă România și Republica 
Togo se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare me
reu ascendente in interesul 
celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și conlucră
rii fructuoase.

Manifestare prietenească 
româno-meucană

In eadrd Tummlui lr.".~e 
prins în Mexte. în Sala sure 
a Palatului de betearre. 
a avut loc spectacc lui de 
gală al baletului Opere: 
române din București.

La spectacol au ar rit 
președintele Mexicului. Lcn 
Echere—.a Alvarez, fi oct :* 
sa. Marta Esther Zoco âe 
Echeverrta. s*e=hru JTrer- 
ctrhr. tei st aa-ă j-t et

am rttre. rtamștu
La apar.ua 5? ta'rrrl 

srerfe-ual a eefuiu 
taa uetxc. d-jd • raldâ 

estate a puberei» îmi 
de retetule peuesesesc re- 
tnlco-mex.cm», au fm ta
tonate LaaxKîie de scai ala 
Mer euhx r. Rreuătueh Pre- 
jedr.tr> Izr.s Eeăe-rerrta a 
adresat «stetestes i-i'-uutete : 
-Trăiască Mextrul 1 Trtaseă 
Rncnărua ’ Trătascâ p'C'Xul 
frate al Rcc—Ar m

Un a-mer pobCac • răs
plătit eu pmer-_re rțlaure.

ă s.rer_â deschisă, măiestria 
armrujoe r urnim.

La termr.area apectacolu- 
șeful «talului mexican, 

precum, fi celelalte persena- 
taăt. prezente au vizitat ex- 
poc’.a de artă nairă remâ- 
seaaeK orga-zată ta acel ați 
po-tat

îa m»—------- ambasadorul
a-mAm-. Mex-r. Du-
=mu Q MbatȚ a eferrt

Lets Ecdrrorrta. ț: șoca sa.

* «- eiarp-ita Amuasatx. Ca 

nexmas s-a înerețfeia fc»- 
drlmag ea arejo mzmâm. 
Firesmdo-j» calde feltrttâm

Teie'-.-mai,nra a transmis în 
îâecatac Operei ror—Ase, iar

presa apexmamâ a prezenta* 
pe jetr această mamfessare 
a etftarS ramfcteștu

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• AGEXTIK T-V-SS- AXVX- 

TA ei U M a fcfwl
dia v»tâ_ îs vîntĂ TJ 
*ai. mirnaM Aadrei Greeîks. 
meabn al Bi —Fetox al 
C.C. al P-CX-S, w«crai au
ririi al C-L&A. ia
Sarietal Sorrw ai raâaaa 
Savietier.

• LA ILHL1 a arat He 
laai prisaa roii a raorarfrîn- 
lor oficiale *atrr SabîBcateai 
MoiiABaaW Keza Paklarf 
meter si pre«etfi8teie Seaecaia- 
lai. LeopoW Se4ar Seacteor. 
aflat ia vuitA ofieiaU îe eao*- 
tala iraoiaoi .%<eatxa Pi-* 
cibtiBiui eâ eei 4oi de
ftat ao abor<>t rtef rtiaai de ta
lere* bilateral o «erie de 
probleme iaieroitioaile actwale.

O PRIMA ADUNARE NAȚIO
NALA de eeordoaare a comisii
lor muneitore*ii dia T^ra Bas
cilor a fost intre? opU. dumi
nici, la nomei citer a minate 
după deschidere, de farda ci
vilă spaniolă. Forțele de ordine 
au evacuat cei aproximativ

o APROXIMATIV «aod v*-

O COSTUL ASISTENTEI ME
DICALE. de*, extraa de radi
cal. roariaii să ereaseă vrrtâ- 
rinos ia Statele Vaite. Potrrril 
unui raport al CaasBaiaî pearra 
preturi ți talani, ia primele 
trei luni ale aawM majorarea 
a atins 14 la svtL de*ă<â»d*-o 
net pe cea a coscaiaî vieții CU 
la tută).

o GU\TRNUL BELGLAN A 
HOTARÎT sâ atajorexe ca M la 
sută tarifele la trtatportaiOe 
orășenești. Totodată, tarifele pe 
căile ferate au crescut eu 9 ia 
sută.

'-W's- h? ? i K8? * !■' „ ? s*s ; . e . , . r* |

CRONICA U.T.C.
Ieri, s-a înapoiat în Ca

pitală tovarășul Dumitru Na- 
gâț, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la Festivalul Tineretu
lui din R.F. Germania, orga
nizat de Tineretul Muncitor 
Socialist German.

VIAȚA PERSONALA: Patria
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lumina (orele 9,15: 11,15; 13,38; 
15,30; 19.30).

REVĂRSAREA: Timpuri Noi
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30) .

SIMON BLANCO: Scala (orele 
9; 11,30; 13,45; 16; 18.30; 21): Fes
tival (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30); Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MERE ROȘII: Capitol (orele
8.30; 10,45; 13.15; 15,45; 18.15: 20.45); 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CURSA GREA: București (orele 
8,45; 11; 13.15; 16; 18,15: 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
Central (orele 9.15; 11.30: 13.45; 16; 
18,15; 20.30); Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15); Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15).

VANDANA: Luceafărul (orele 
9; 12; 16; 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Drumul Sării (orele 15.30: 18; 20); 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 20).

PĂSĂRI DE PRADA: Flamura 
(orele •: 11.15: IX»; 15.45: 18; 
29.15); Victoria (ore.e 9.15; 11.30; 
13.45: 16: 11.15: 29»): Excelsior 
(orele 9: 11.15: 13»; 16; 18,15; 
»»); Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17: 15.45; 29.»).

FRAȚI DE CRUCE: Buzeștl 
(orele 9; 11.15; 13»; 16: 18,15;
29.15) ; Fioreasea (orele 15,30; 18; 
».15).

TOM ȘI JERRY: Doma {orele 
I»: 1L15: 13; 14.45; 16.38; 18.15).

ARTA ARTIZANALA CHINEZA: 
Doina (ora 20).

CERUL E CU NOI: Unirea 
(orele 16: 18; 20).

DARLING LEU: Gri vița (orele 
9: 11.45: 14»; 17.15: 20); Tomis 
(orele 9: 12.30; 16: 19,30).

PATIMA: Ferentari (orele 15,30; 
18: 20.15).

COMOARA RECHINILOR: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CULISE: Cotrocenl (orele 10; 
12: 14; 16: 18: 20).

MR. MAJESTYK: Bucegi (orele 
15.45: 18; 20): Lira (orele 15,30; 
18: 20.15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN : Cringași (ora . 17).

ZORRO: Pacea (orele 10; 14.30; 
16.30; 19 30): Cosmos (orele 10,30; 
13.30; 16.30; 19.30).

DACII: Moșilor (orele 15,30;
18: 20).

DICTATORUL: Melodia (orele
9.30: 12: 14.30; 17.30: 20); Miorița 
(orele 9; 11,30; 15; 17.30; 20).

DINCOLO DE POD: Popular
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZILE FIERBINȚI: Munca (oreZe 
15.45: 18: 20).

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: 
Flacăra (orele 16: 19.15».

VÎNATORUL DIN TAIGA: Arta 
(orele 15.30; 19).

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10.00 Numele 

tău, partid, luminos ca amiaza de 
mai. Spectacol literar-muzical. 
10,25 Film artistic: „Iuliana11. 12,05 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă franceză (nivel mediu). 
17,00 Telex. 17,05 Scena. Emisiune 
de actualitate teatrală. 17,30 Țară 
de comori. Emisiune de cîntece 
patriotice. 17,45 Pentru sănătatea 
dv.: Prevenirea intoxicațiilor cu 
insectofungicide. 18,00 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură.
18.30 Frumoasă e țara mea. Me
lodii populare. 18,40 Teleglob. Ba
varia. 19,00 Reportaj de scriitor. 
Pe locuri în care nu se întîmpla 
nimic, un oraș în continuă înflo
rire: Bacăul. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 România de 
azi, România de mîine. 20,35 Luna 
dramaturgiei originale consacrate 
aniversării Partidului Comunist 
Român. Teatrul TV. Ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre". „Pasărea 
speranței" de Radu Theodoru. 
21,50 Recital Julie Andrews. 22,10 
24 de ore.

Necesitatea întreprinderii 
unor acțiuni ferme 

de dezarmare generală, 
in primul rind, a celei nucleare 
încheierea lucrărilor conferinței de primăvara a uniunii

INTERPARLAMENTARE
La Ciudad de Mexico s-au încheiat lucrările Conferinței de 

primăvară a Uniunii Interparlamentare. Din țara noastră !a lu
crări a participat o delegație a Grupului din Uniunea Interpar
lamentară, condusă de Corneliu Mănescu, președintele grupului.

Luind in dezbatere urgența 
reducerii tensiunii in lume și 
stabilirea unei reglementări a 
comerțului cu arme clasice, ma
rea majoritate a delegațiilor au 
tratat problema in contextul 
preocupărilor pentru realizarea 
dezarmării generale. Insistind 
asupra abordării de fond a te
mei. delegația română a relevat 
necesitatea întreprinderii unor 
acțiuni ferme pentru realizarea 
dezarmări: generale, în primul 
rind a celei nucleare, și a acțio
nat pentru introducerea în pro
iectul de rezoluție a unor preve
deri in acest sens.

In rezoluția adoptată sînt cu
prinse prevederi referitoare la 
necesitatea încetării cursei înar
mărilor. lichidării bazelor mili
tare străine, retragerii trupelor 
din teritoriile străine, interzice
rii tuturor experiențelor nuclea
re în scopuri militare. Guverne
le si parlamentele sint chemate 
să sprijine convocarea unei se
siuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. și a unei Con
ferințe mondiale asupra dezar
mării. Documentul cere sistarea 
exportului de arme în țările care 
promovează o politică de asupri
re și dominație colonială, de ra
sism. discriminare rasială, ocu
pație și expansiune teritorială, 
precum și încheierea unor acor
duri internaționale privind co
merțul cu arme clasice. Totoda
tă. este recunoscut expres drep
tul fiecărei țări de a achiziționa 
arme și materiale militare pen
tru apărarea suveranității, inte
grității teritoriale, independen
țe: și securității naționale.

Problematica noii ordini eco
nomice internaționale a constituit 
una din problemele centrale a- 
bordate in timpul dezbaterilor. 
Elaborat pe baza proiectului de 
rezo'..r:e prezentat de delegația 
română, documentul adoptat cu
prinde unele din principalele 
teze ale poziției noastre. In luă
rile de cuvint. numeroase dele
gat-.!. in special din lumea a 
treia, au subliniat caracterul 
concret fi cnostructiv al propu- 
rer-.'-r Rcsrâr.iei. necesitatea 
ptm—păr . active a parlamente
lor. a Umnaii Irrerparlamentare, 
la ed-f earea nc-u ordini eccno- 
mvre mtemattonale.

D,.sr_t;.> prtv-.nd cooperarea 
în domem’.e științei, educației 
s eultum și îmbunătățirea re
lațiilor pe plan internațional
= ■ rț’vrea
cui proiect de rezoluție, întocmit 
pe baza documentului prezentat 
de delegația română.

Cu ocazia conferinței, a avut 
Ioc întîlnirea reprezentanților 
grupurilor parlamentare națio
nale europene, S.U.A. și Cana
dei, care au procedat la un 
schimb de păreri privind conti
nuarea unor acțiuni pe linie par
lamentară, în vederea traducerii 
în viață a prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Delegația română a propus or
ganizarea celei de-a treia Confe
rințe parlamentare europene, 
care să abordeze, printre al
tele. problema dezangajării mi
litare pe continent. Consiliul In
terparlamentar a hotărit crearea 
unui grup de lucru, format din 
reprezentanții a 14 grupuri na
ționale, printre care și Româ
nia, pentru a face propuneri 
concrete asupra acțiunilor tare 
urmează a fi întreprinse în acest 
scop.

Conferința a condamnat încăl
carea drepturilor omului în Chi
le, Rhodesia și Africa de Sud, 
hotărîndu-se crearea unei Comi
sii a Uniunii Interparlamentare 
care să întreprindă măsuri pen
tru eliberarea parlamentarilor 
chilieni deținuți.

CONGRESUL U.T.C.
DIN BELGIA

In orașul Brugges s-au des
fășurat lucrările celui de-al 
șaselea congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Belgia. Participant» al> dez
bătut probleme privind si
tuația economică și socială 
din țară și sarcinile ce revin 
tineretului in lupta pentru 
garantarea intereselor mase
lor largi populare. S-a evi
dențiat necesitatea participă
rii active a tineretului la 
lupta pentru pace, destin
dere și colaborare în Europa 
și in lume.

La congres a fost prezent 
și un reprezentant al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
România.

Sesiunea Comisiei 

mixte româno-indiene
La Delhi au început lucrările 

celei de-a II-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno'-indiene de coope
rare economică, științifică și 
tehnică.

Delegația română este con
dusă de Neculai Agachi, minis
trul industriei metalurgice, pre
ședintele părții române în co
misia mixtă, iar delegația in
diană de K.D. Malaviya, minis
trul petrolului, președintele 
părții indiene.

La prima intîlnire a actualei 
sesiuni a comisiei, cele două 
părți și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor româno- 
indiene și au convenit să fie 
depuse în continuare eforturi 
pentru extinderea și adîncirea 
lor, în vederea realizării inte
grale a prevederilor acordului 
comercial dintre cele două țări, 
pe perioada 1976—1980.

Președintele Sudanului a primit delegația 
Consiliului Național al Femeilor din România
La Conferința națională a 

Uniunii Femeilor Sudaneze, care 
a avut loc la Khartum, a parti
cipat și o delegație română con
dusă de Suzana Gâdea, mem
bră a Consiliului Național al 
Femeilor, care a transmis parti
cipantelor la lucrări salutul fe
meilor din România.

Președintele Sudanului, Gaffar 
Numeiri. a primit delegația ro
mână. El a transmis, cu acest 
prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial si

prietenesc și urări de noi suc
cese în activitatea închinată 
binelui poporului român. Cu a- 
cest prilej, președintele sudanez 
a reliefat evoluția relațiilor de 
colaborare româno-sudaneze.

Delegația română a avut con
vorbiri și un schimb de expe
riență cu conducerea organiza
ției de femei și cu dr. Sfatima 
Abdel Mahmoud, secretar al 
C.C. al Uniunii Socialiste Suda
neze și ministru pentru proble
mele sociale în guvernul suda
nez.

Rezultatele alegerilor din Portugalia
PARTIDELE DE STÎNGA AU OBȚINUT 

MAJORITATEA ABSOLUTĂ
Alegerile desfășurate dumini

că în Portugalia pentru desem
narea membrilor Adunării Re
publicii (Parlamentul) au asigu
rat partidelor de stînga majori-

Consfătuirea conducătorilor organismelor de stat
■ proclemele muncii din țările membre ale C.A.E.R.
La Sa-ta Maria del Mar — 

?.*r_t_ta Cuba — s-au încheiat 
LacrteJe celei ie-a opta ședințe 
a Cocisfâtmm ccoducâtorilor 
cega* .smejoc de stat in probîe- 
»eie mn— ±n tânie membre 

C AEB. La kxrări au par- 
tc-.ri- te>gatti in B.P. Bulga
ra BS. Cebosâovacă. Republica 
Ctna. RD Germană. R.P. Mor.- 
gr A BJ>. Potecă. B.P Ungară. 
V P-Â5. >_3 tara noastră a

prezentat informări cu privire 
la cele mai importante măsuri 
întreprinse in perioada dintre 
cele două ședințe în domeniul 
muncii și asigurărilor sociale.

Lucrările s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

TINERETUL LUMII
f--- prezentă o dejegane a Mi- 1

A(t represiv la Seul

IUn tribunal din Seul a 
condamnat 14 studenți ai 
universității din acest oraș 
ta inehisoare pe diferite ter

mene, pentru participare la 
lemonstrații împotriva re- 

, rimului sud-coreean. Con- 
lamnările au fost rostite pe 
oaza legislației antidemocra
tice in vigoare, folosită pen
tru reprimarea oricăror 
forme de protest împotriva 
politicii antipopulare a auto
rităților de la Seul.

*

naun*. O resume din statul indian Chan- 
elefanu tătici care au distrus se- 
p.-.care plantațiile de trestie de za- 

e țârer.itor. Incercind in diferite te
ii adus In cele din urmă un grup 
eLor. elefanții au reacționat imediat, 
> agricole « IMPRUDENȚA. Sosit la 
* unei cantități de cocaină, tlnărul 

s-a ci ndit la un nou șiretlic pentru ca 
-î-rrs de la vamă. întreaga cantitate de 
:rocus-o In săculețe mici din plastic, pe 
rind pe rind. După 40 de minute i s-a 
Ț-ase? Sucul gastric' dizolvase săculețele 
i.cl.-.d câ. intr-adevăr, moartea a sur
ii eu cocaină. Conținutul a două capsule 

se tn stomac « TEZAUR NEPALEZ. In 
Nepa. a fost descoperit un lezaur alcă- 
-ci -.d dinastiei Lichawi (secolele V—IX 

e.n.). â că. deocamdată, este greu de apreciat
valoarea ru-i: *n istoria Nepalului din acea vreme
exis-â -.. • r-t-e a re. Ceea ce se știe sigur este faptul că, 
In perioada itinatirt Uebawi. cultura acestei țări a atins un 
nr-e: - - >- ■ • I -1 perioada In care au început să se
construiască pagode din cărămizi nearse, încleiate cu rășini, 
cînd a fost eonsUulU șt Katmandu, orașul-capitală » ÎNRAU- 
TATTBEA VREMn DEN ULTIMELE ZILE S-A MANIFESTAT IN 
FRANȚA SUB FORMA t'NOR FURTUNI DE ZĂPADA, AVA
LANȘE. PLOI SI PUTERNICE RAFALE DE VINT. Această sur
prinzătoare rever , e a iertiii a caracterizat sîmbătă și dumi
nică cea mai mare parte a teritoriului Franței. Pe înălțimile 
din apropierea Nise; a -,:r.s serios, iar temperatura a scăzut, 
de exemplu, pe Ccss-a ie Azur pină la 6 grade Celsius. în re
giunile din Alpi. Pirinei. Vosgi sau în Alsacia zăpada, ploaia 
și poleiul care s-a forv-t au provocat serioase perturbări tra
ficului rutier p PE SCHIURI, CĂTRE POLUL NORD. Șase ex
ploratori sovietici au pornit cu schiurile de la țărmul Insulei 
Vranghel spre Polul Nord, ir.tentionînd să ajungă la locul unde 
se află instalată stațiunea in derivă „Polul Nord-23“. Fiecare 
din exploratori poartă o Încărcătură de 50 kg. Explorarea ae
riană a terenului a arătat că după zece kilometri parcurși, pe 
drum drept, expediția de schiori a ajuns în zona ghețarilor 
care se ridică ca niște veritabile stîncl si formează prăpăstii în 
drumul temerarilor. Complex:-atea expediției constă șl în fap
tul că stațiunea „Folul Nord-23* lșl schimbă zilnic locul.
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tatea absolută a deputaților în 
forul legislativ al țării. Potrivit 
rezultatelor oficiale privind vo
turile exprimate în 3 970 din cele 
4 008 circumscripții electorale, 
Partidul Socialist a obținut 106 
mandate de deputați. iar Parti
dul Comunist — 40, ceea ce 
reprezintă împreună peste ju
mătate din locurile în forul le
gislativ. Mai rămîn de numărat 
încă aproximativ 70 000 de voturi 
in 38 circumscripții, dar indife
rent de repartizarea acestora, 
victoria stîngii este definitivă, 
întrucît, în așteptarea rezultate
lor privind patru mandate, din 
totalul de 263, partidele de stîn
ga au de acum împreună 146.

Aceste rezultate exprimă vo
ința poporului portughez de a 
continua procesul transformări
lor democratice inițiat odată cu 
răsturnarea, acum doi ani, a 
dictaturii fasciste, de a se asi
gura dezvoltarea liberă și inde
pendentă a Portugaliei. Primul 
articol al noii Constituții, care 
a intrat în vigoare chiar in ziua 
alegerilor, stipulează că „Portu
galia este o republică suverană, 
bazată pe demnitatea persoanei 
umane și pe voința populară, 
angajată in transformarea sa 
intr-o societate fără clase". Dacă 
partidele de stingă dețin îm
preună peste jumătate din nu
mărul locurilor în noul Parla
ment, nu mai puțin important 
este și faptul că partidele re
prezentate în guvern (socialist, 
comunist și popular democratic) 
care au aprobat Constituția prin 
deputății lor în Adunarea con
stituantă, consacrînd principa
lele cuceriri din ultimii doi ani, 
totalizează aproximativ 74 la 
sută din numărul voturilor ex
primate și cam aceeași proporție 
din deputății aleși.

Victoria stîngii s-a Impus în 
ciuda defăimărilor și violențelor 
la care a recurs reacțiunea în 
timpul campaniei electorale îm
potriva forțelor de stînga în 
general și a comuniștilor — în 
special. Cu atît mai semnifica
tivă este opțiunea în favoarea 
stîngii, cu cit reacțiunea, con- 
tînd și pe sprijin din afară, a 
făcut totul pentru a pregăti te
renul unei restaurări a fostelor 
rînduieli, punîndu-și in acest 
sens mari speranțe într-o coti
tură spre dreapta la actualul 
scrutin.

în ordinea voturilor obținute 
și a numărului de deputați aleși, 
pe primul loc se situează Par
tidul Socialist, cu 35,01 la sută 
din voturi și 106 deputați aleși, 
urmat de Partidul Popular De
mocratic — cu 24,01 la sută din 
voturi și 71 deputați, Centrul 
Democratic și Social — cu 15,87 
Ia sută din voturi și 41 depu
tați, Partidul Comunist — cu 
14,59 la sută din voturi și 40 de
putați și Uniunea Democratică 
Populară — cu 1,64 la sută din 
voturi și un deputat. Partidele 
de stingă, în primul rînd comu
niștii, și-au consolidat pozițiile 
în marile centre urbane, cu deo
sebire în _ zonele industriale, 
precum și în regiunea Alentejo, 
unde procesul reformei agrare 
este cel mai avansat. La Lisa
bona, Partidul Comunist s-a si
tuat pe locul al doilea ca număf 
de deputați aleși (14).
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