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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Comitetului Central
. _ . ' I . .. -■

al Partidului Comunist Român

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central are 

loc In împrejurări deosebite, cînd 
întregul partid și popor desfășoară 
o muncă intensă pentru lichidarea 
urmărilor inundațiilor catastrofale 
care au lovit atît de greu țara 
noastră în ultimele luni. Faptul că 
la ordinea de zi a plenarei figu
rează probleme ce privesc atît ac
tivitatea internă cît și externă a 
partidului și statului nostru de
monstrează, o dată în plus, unitatea 
dialectică dintre sarcinile naționale 
și cele internaționale.

Este un adevăr cunoscut că ac
tivitatea de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
de ridicare a bunăstării întregului 
popor și preocuparea pentru întă
rirea coeziunii și unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, pentru transpune
rea în fapt a politicii de coexis
tență pașnică, de dezvoltare a co
laborării cu toate statele lumii — 
fără deosebire de orînduire socială 
— constituie un tot unitar, se con
diționează reciproc, sînt părți in
separabile ale procesului de înfăp
tuire a rolului conducător al parti
dului nostru în societate.

Așa se explica, de altfel, de ce, 
în împrejurările grele prin care a 
trecut țara noastră, Comitetul 
Central al partidului și guvernul, 
acționînd cu fermitate pentru re
zolvarea gravelor probleme provo
cate de inundații, pentru asigura
rea unui ritm normal al întregii 
vieți economice și sociale, au des
fășurat în același timp o vastă ac
tivitate pe plan internațional.

înainte de a mă referi la pro
blemele aflate pe ordinea de zi a 
plenarei, consider necesar să in
formez Comitetul Central, partidul 
și întregul popor asupra felului 
cum se înfăptuiesc sarcinile planu
lui de stat pe anul 1970. In primul 
semestru, producția globală indus
trială s-a realizat în proporție de 
peste 101 la sută, obținîndu-se peste 
plan produse de 1 miliard 500 mi
lioane lei. Față de semestrul I al 
anului 1969, volumul producției in
dustriale a crescut cu 12,4 la sută, 
depășindu-se ritmul prevăzut pen
tru acest an. De asemenea, se în
făptuiesc în bune condiții sarci
nile privind creșterea productivi
tății muncii, ridicarea calității pro
ducției, sporirea eficienței întregii 
activități economice. în ce privește 
investițiile, din planul anual s-a 
realizat 44,6 la sută, ceea ce ne 
permite să apreciem că există con
diții favorabile pentru îndeplini
rea în întregime a programului 
stabilit. In domeniul comerțului 
exterior, planul de ex<port pe pri
mele șase luni a fo6t depășit, rea- 
lizîndu-se o creștere de circa 23 
la sută față de primul semestru al 
anului trecut.

Rezultatele obținute în primele 
6 luni în înfăptuirea planului în 
industrie se datoresc măsurilor 
luate la timp pentru asigurarea 
desfășurării în bune condiții a 
producției. Ele sînt rodul muncii 
intense depuse de muncitori, teh
nicieni și ingineri, de conducerile 
întreprinderilor, al unei mai bune 
îndrumări și conduceri de către 
ministere și organele centrale a 
activității economice.

In același timp, aceste rezultate 
demonstrează că organele și orga
nizațiile de partid își îndeplinesc 
tot mai bine rolul organizator și 
conducător în economie. Cu atît 
mai mult merită să subliniem re
zultatele dobîndite în industrie. în 
realizarea planului producției pe 
primul semestru cu cît, după cum 
*e știe, în această perioadă, datorită 

inundațiilor, sute de întreprinderi 
și-au întrerupt activitatea.

In ce privește agricultura, pe baza 
hotărîrilor plenarei Comitetului 
Central din martie s-a desfășurat 
o muncă intensă pentru realizarea 
unor recolte bogate. Lucrările agri
cole au fost executate în condiții 
bune, s-a asigurat o cantitate mai 
mare de îngrășăminte și, dacă nu 
ar fi intervenit inundațiile catas
trofale care au afectat aproape 
1 milion de hectare, se întrevedea 
posibilitatea obținerii unor recolte 
deosebit de mari. Cu toate greută
țile ivite, datorită măsurilor luate 
pentru reînsămînțarea suprafețelor 
calamitate, pentru buna îngrijire 
a culturilor, putem aprecia că re
colta la cerealele de vară va asi
gura în mod corespunzător apro
vizionarea populației. De altfel, 
strînsul orzului și griului a și în
ceput și recoltele obținute sînt mul
țumitoare ; și în județele unde nu a 
început încă recoltarea, se apreciază 
că producția de grîu și orz va fi 
bună.

Sînt, de asemenea, perspective 
pentru a obține producții bune la 
culturile de toamnă. Porumbul, 
floarea-soarelui, celelalte culturi 
se prezintă, în general, bine ; umi
ditatea este mai mult decît sufi
cientă și, avînd în vedere că și 
vremea este călduroasă, se poate a- 
precia că recoltele de toamnă vor 
fi satisfăcătoare. De aceea avem 
convingerea că vom putea asigura 
acoperirea nevoilor de produse a- 
gricole.

Aș dori să menționez că în a- 
ceastă perioadă conducerea de 
partid și de stat a acordat o deo
sebită atenție aprovizionării popu
lației, ceea ce s-a reflectat în fap
tul că piața a fost mai bine apro
vizionată cu produse agroalimen- 
tare, îndeosebi cu legume.'Volumul 
mărfurilor cumpărate de populație 
a crescut cu aproape 10 la sută față 
de primul semestru al anului trecut.

Putem afirma astfel că rezulta
tele generale obținute în economie 
în primele 6 luni ale anului sînt 
bune. Avem toate condițiile pentru 
a realiza și depăși planul de stat pe 
întregul an, asigurînd astfel înde
plinirea cu succes a planului cin
cinal 1966—1970 și creînd o puter
nică bază de plecare pentru viito
rul plan cincinal.

Cu toate acestea, trebuie să 
menționez că și în această perioa
dă în activitatea noastră econo
mică s-au manifestat o serie de 
neajunsuri în ce privește aprovi
zionarea tehnico-materială, asigu
rarea documentațiilor și a proiec
telor pentru investiții, desfășura
rea cooperării între diferite între
prinderi ; s-au evidențiat lipsuri și 
în preocuparea pentru îmbunătăți
rea organizării producției și a mun
cii, pentru folosirea cu rezultate 
superioare a mijloacelor materiale 
și financiare, pentru creșterea ren
tabilității activității economice. 
Rezultatele obținute pe primele 6 
luni demonstrează că în toate în
treprinderile există mari rezerve 
pentru sporirea producției indus
triale, ridicarea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
ducției, reducerea cheltuielilor 
materiale și creșterea eficienței e- 
conomice.

De altfel, aproape toți tovarășii 
primi-secretari care au luat cuvîn- 
tul la plenară s-au referit la fap
tul că, în urma mobilizării unora 
din aceste rezerve, au suplimentat 
angajamentele de depășire a pla
nului de producție și beneficii și 
că în primul semestru au realizat 
mai mult de 50 la sută din ceea ce 
și-au propus ; aceasta arată că po
sibilitățile de a obține producții 
peste plan — desigur, acolo unde 

sîntem interesați, unde avem ne
voie de astfel de produse — sînt 
încă mari și va trebui să depu
nem eforturi susținute pentru pu
nerea lor în valoare. Se cunoaște, 
de altfel, că există o serie de în
treprinderi care nu lucrează la ca
pacitatea proiectată, deși a trecut 
destul de mult timp de la punerea 
lor în funcțiune ; avem întreprin
deri unde se produc dese întreru
peri în procesul de fabricație, unde 
mașinile nu sînt folosite cu randa
mentul maxim.

Subliniind rezultatele bune obți
nute în economie, trebuie să ară
tăm că dispunem încă de mari 
posibilități insuficient valorificate 
— și se impune ca în perioada ur
mătoare să intensificăm eforturile 
pentru a obține o producție cu 
mult mai mare decît cea stabilită 
prin angajamentele suplimentare 
asumate. Este necesar să facem a- 
cest lucru, tovarăși, pentru că pier
derile provocate de calamități le 
putem recupera în primul rînd în 
industrie ; deci în acest domeniu 
trebuie să ne concentrăm forțele. 
Ministerele, centralele industriale 
și întreprinderile trebuie să ia mă
suri mai hotărîte pentru elimina
rea neajunsurilor manifestate, pen
tru punerea în valoare a marilor 
rezerve și posibilități de care dispu
ne economia noastră.

După cum ați văzut din informa
rea prezentată, pagubele pricinuite 
de inundații se ridică la peste 10 
miliarde lei. Un număr mare de 
întreprinderi nu lucrează nici a- 
cum la întreaga lor capacitate. Au 
fost distruse mari cantități de ma
terii prime și materiale. In agri
cultură se mai găsesc încă sub apă 
circa 300 mii hectare. Această si
tuație deosebită impune luarea în 
continuare a unor măsuri energice. 
Este necesar să se asigure ca toate 
întreprinderile să lucreze la în
treaga lor capacitate, să se inten
sifice acțiunea de economisire a 
materiilor prime și materialelor, în 
vederea recuperării în cea mai 
mare parte a pierderilor suferite.

In legătură cu aceasta aș dori să 
informez plenara că în planul 
cincinal viitor s-au adus serioase 
îmbunătățiri, față de prevederile 
Congresului al X-lea, în sensul re
ducerii cheltuielilor de producție, 
al micșorării consumurilor de ma
terii prime și de materiale. Consi
derăm că, chiar cu îmbunătățirile 
aduse, există încă mari rezerve. 
De aceea trebuie să ne preocupăm 
să obținem încă în acest an pro
grese reale în reducerea cheltuie
lilor de producție și a consumu
rilor de materiale. Se impune ca 
ministerele, organizațiile economi
ce centrale să înfăptuiască cu fer
mitate hotărîrea Comitetului Cen
tral și guvernului de a se realiza 
integral planul de producție al a- 
cestui an în toate sectoarele de 
activitate. Va trebui ca în urmă
toarele 6 luni să asigurăm folo
sirea mai intensivă a capacităților 
de producție, încît pînă la sfîrșitul 
anului să recuperăm în întregime 
pierderile suferite în industrie și 
să dăm peste plan o producție de 
circa 5 miliarde lei. •

Este necesar, de asemenea, ca 
întreprinderile să-și sporească pre
ocuparea pentru ridicarea calității 
producției, aceasta fiind una din 
problemele centrale ale dezvoltării 
economiei noastre. Trebuie să in
tensificăm acțiunea de îmbunătă
țire a organizării producției și a 
muncii, asigurînd astfel ridicarea 
productivității muncii, creșterea 
rapidă a eficienței economice.

O mare atenție trebuie acordată 
realizării în întregime a planului 

de investiții, punerii în producție 
Ia timp și chiar devansării unor 
lucrări, pentru a asigura atît pre
misele înfăptuirii în bune condi
ții a planului pe acest an, cît 
și o bază trainică pentru anii ur
mători. Avînd în vedere că în 
unele sectoare de activitate sînt 
încă serioase rămîneri în urmă în 
realizarea planului de investiții, se 
Impune ca ministerele, comitetele 
județene de partid șă ia toate mă
surile necesare pentru realizarea 
obiectivelor stabilite la datele con
venite. Trebuie să folosim posibili
tățile existente de a suplimenta 
planul cu unele investiții în acest 
an, pentru a ușura astfel realizarea 
sarcinilor foarte mari pe care le 
avem în 1971. De aceea rog atît 
conducerile ministerelor, cît și pe 
primii-secretari, pe toți membrii 
Comitetului Central, să acorde cea 
mai mare atenție realizării pla
nului de investiții și acolo unde 
se creează posibilități — începerii 
înainte de termenul planificat a 
unor lucrări noi.

In agricultură, țlnînd seama de 
situația creată, este necesar să asi
gurăm cît mai rapid atît reînsă
mînțarea tuturor suprafețelor de 
pe care se retrag apele, cît și însă- 
mînțarea, după strîngerea recolte
lor de păloase, a unor suprafețe cît 
mai mari cu porumb, legume și 
culturi furajere ; aceasta va permi
te recuperarea pierderilor provoca
te de inundații. Trebuie să luăm 
toate măsurile pentru strîngerea 
la timp și în bune condiții a cul
turilor de vară. Atrag în mod deo
sebit atenția asupra acestei pro
bleme deoarece și în această lună 
se prevăd ploi ; nu trebuie să se 
aștepte numai timpul bun, situația 
cere să se muncească pe orice vre
me pentru a asigura strîngerea la 
timp a griului și orzului.

Ținînd seama de volumul mare 
de investiții pe care îl avem de 
realizat în agricultură, îndeosebi 
în sectorul zootehnic, se impun 
măsuri pentru realizarea la timp a 
tuturor lucrărilor prevăzute. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît pe 
primele 6 luni ale anului planul 
investițiilor în agricultură este ră
mas în urmă.

De asemenea, es'te necesar să se 
acorde o atenție mai mare lucrări
lor de hidroameliorații și dese
cări, realizării întregului volum 
de lucrări prevăzut pentru acest 
an ; orice rămînere în urmă în e- 
cest domeniu poate avea repercu
siuni negative asupra înfăptuirii 
programului stabilit de plenara 
din martie a Comitetului Central 
al partidului.

în perioada următoare va trebui 
să dăm o mare atenție pregătirii 
planului pe anul 1971. Proiectul de 
plan pe anul viitor este cunoscut 
în toate întreprinderile, de către 
toate comitetele județene, deci 
există timp pentru pregătirea lui 
temeinică. în acest scop este nece
sar să se intensifice acțiunea de 
încheiere a contractelor economice 
pentru 1971, precum și a contrac
telor de lungă durată privind apro
vizionarea cu materii prime, ma
șini și utilaje, desfacerea produc
ției, cooperarea în producție, exe
cutarea lucrărilor de construcții, 
temele de cercetare.

In semestrul II al acestui an se 
vor dezbate — începînd de la sec
țiile uzinale și pînă la colegiile mi
nisterelor — planul pe 1971 și pla
nul cincinal 1971—1975, urmărin- 
du-se identificarea unor noi resur
se de creștere a producției și pro
ductivității muncii, de ridicare a 
rentabilității, reducerea cheltuieli
lor materiale, realizarea Integrală
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și cu o înaltă eficiență a programu
lui de investiții.

Ținînd seama că se cunosc cu a- 
proape 2 ani înainte prevederile 
planului cincinal — de către între
prinderi, de toate organele de 
partid — putem spune că există 
premisele pentru începerea noului 
plan în condiții bune, pentru asi
gurarea, din primul an, a înfăptui
rii lui cu succes.

Tovarăși,
Cele două proiecte de lege su

puse dezbaterii plenarei sînt me
nite să contribuie la perfecționa
rea conducerii activității econo
mice. Ele fac parte integrantă din 
programul de măsuri stabilit de 
Conferința Națională a partidului 
din 1967 privind îmbunătățirea 
organizării, planificării și condu
cerii activității economice și so
ciale. De altfel, Congresul al X-lea 
a dat ca sarcină Comitetului nos
tru Central ca în cursul anului 
1970 să termine luarea măsurilor 
prevăzute în această direcție, ur- 
mînd ca la începutul anului 1971 
să raporteze partidului — probabil 
în cadrul unei Conferințe Națio
nale — despre felul cum s-a reali
zat această sarcină. De aceea va 
trebui să pregătim în continuare 
celelalte măsuri — îndeosebi Le
gea planificării, Legea comerțului 
exterior și altele — încît pînă la 
sfîrșitul anului toate să capete 
formă legală, aprobată de Marea 
Adunare Națională, să devină 
călăuze practice ale activității 
noastre economice.

Măsurile privind organizarea 
producției și a muncii în agricul
tură constituie de fapt o comple
tare a celor prevăzute in legea 
adoptată în primăvara acestui an 
cu privire la organizarea și disci
plina muncii în unitățile indus
triale și alte organizații de stat.

După cum se știe, în țara noas
tră agricultura constituie o ra
mură de bază a activității econo
mice. De aceea, organizarea temei
nică a producției și a muncii în 
acest sector, în vederea creșterii 
continue a producției vegetale și 
animale, constituie o sarcină de 
importanță deosebită. Pornind de 
la faptul că pămîntul reprezintă 
principalul mijloc de producție 
în agricultură, că, indiferent de 
proprietate, el este bun al întregii 
națiuni și că, deci, întreaga na
țiune este interesată în buna folo
sire și lucrare a lui, în creșterea 
fertilității și potențialului său pro
ductiv — partidul și statul nostru 
se preocupă permanent de conser
varea și buna gospodărire a fon
dului funciar, de creșterea supra
fețelor arabile, de executarea unor 
vaste lucrări de ameliorații, dese
cări și irigații, de crearea condi
țiilor pentru asigurarea unor re
colte tot mai îmbelșugate.

Proiectul de lege prevede un șir 
de măsuri și obligații atît pentru 
organele de stat cît și pentru lu
crătorii din I.A.S.-uri, pentru 
cooperatori și producătorii indivi
duali în executarea la timp și în 
mod corespunzător a lucrărilor 
agricole care au o importanță ho- 
tărîtoare pentru cantitatea și cali
tatea producției agricole.

Problema calității muncii are o 
însemnătate centrală atît în indus
trie cît și în agricultură. Este de 
înțeles că în condițiile orînduirii 
socialiste statul are obligația să 
vegheze ca în toate sectoarele să 
existe condiții optime pentru des
fășurarea activității pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Faptul că baza socială a 
orînduirii noastre o constituie 

(Continuare în pag. a III-a)

Încheierea 
LUCRĂRILOR PLENAREI

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

în zilele de 8 și 9 iulie a. c. 
au avut loc lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Plenara a dezbătut proiec
tul Legii organizării produc
ției și a muncii în agricultură 
și proiectul Legii privind răs
punderea conducerilor organi
zațiilor socialiste pentru gos
podărirea mijloacelor materia
le și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar. Comitetul Central a de
cis ca aceste proiecte de lege 
să fie supuse spre adoptare 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
cu îmbunătățirile rezultate 
din discuția publică și din 
dezbaterile ce au avut loc în 
Comisia pentru agricultură și 
silvicultură și Comisia pentru 
problemele economice ale 
C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut infor
marea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la 
inundațiile din primăvara a- 
cestui an, la măsurile pentru 
înlăturarea efectelor acestor 
calamități și a adoptat un do
cument care va fi dat publi
cității.

Plenara a adoptat Hotărîrea 
cu privire la aniversarea se
micentenarului Partidului Co
munist Român. (Hotărîrea va fi 
dată publicității).

Plenara a fost informată 
despre activitatea pe plan in
ternațional desfășurată în ul
tima perioadă de conducerea 
partidului și statului, despre 
vizitele delegațiilor de partid 
și de stat ale țării noastre în 
alte țări și ale delegațiilor 
străine în Republica Socialis
tă România.

Comitetul Central dă o înal
tă prețuire activității interna
ționale desfășurate de Comi
tetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., de guvernul Republi
cii Socialiste România, de se
cretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind că aceas
ta se înscrie pe linia înfăptui
rii politicii externe definite de 
Congresul al X-lea al parti
dului.

Plenara consideră deosebit 
de pozitive schimburile de de
legații și convorbirile pe care 
Partidul Comunist Român le-a 
avut în această perioadă cu 
partidele comuniste din țările 
socialiste, precum și cu nu
meroase partide comuniste, 
muncitorești și organizații de
mocratice din alte țări. Aceste 
întîlniri constituie o contri
buție de seamă la înfăptuirea 
politicii partidului și statul” i 
nostru, îndreptată spre dezvol
tarea prieteniei, alianței și co
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Excelentei Sale
Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, 

Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței 

Voastre, îmi este deosebit de plăcut a vă adresa, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste, al poporului român și al meu 
personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și de 
noi succese în activitatea dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma întreaga simpatie și solida
ritate a poporului român cu lupta eroică a populației sud-vietnameze 
împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea libertății și indepen
denței patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Președintele Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din Republica Socialistă 

_ __ România

*•—1—: ------------ ț

operării cu toate statele socia
liste, a solidarității interna
ționaliste cu partidele comu
niste și muncitorești, cu for
țele democratice și progresis
te, cu mișcările de eliberare 
națională, sporirea contribu
ției la întărirea unității siste
mului socialist mondial, a 
mișcării comuniste internațio
nale, a tuturor forțelor an
tiimperialiste.

Plenara dă o înaltă apre
ciere semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice So
cialiste — cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, document 
de o deosebită importanță pen
tru dezvoltarea relațiilor, pe 
multiple planuri, dintre cele 
două state socialiste, spre bi
nele popoarelor român și so
vietic, al cauzei întăririi siste
mului socialist mondial și uni
tății sale, al păcii și progresu
lui în lume.

Plenara apreciază utilitatea 
și rodnicia contactelor care au 
avut loc în acest timp cu șefii 
de stat și de guverne, precum 
și cu alți reprezentanți a nu
meroase țări — expresie a po
liticii de dezvoltare a relații
lor României cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire 
socială, a contribuției țării 
noastre la lupta împotriva po
liticii cercurilor imperialiste 
agresive, a colonialismului și 
neocolonialismului, pentru res
pectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine 
stătător destinele, pentru des
tindere internațională și lichi
darea focarelor de încordare, 
pentru securitate și pace în 
Europa și în lume.

Plenara subliniază că și în 
viitor Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii So
cialiste România vor promova 
în mod statornic această poli
tică externă, ce corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale 
poporului român, intereselor 
socialismului, păcii și înțele
gerii între popoare.

In cadrul plenarei au luat 
cuvîntul tovarășii : Richard 
Winter, Alexandru Iliescu, Io
sif Uglar, Ștefan Boboș, Ni
colae Vereș, George IIo- 
moștean. Ludovic Fazekas, 
Teodor Haș, Radu Beligan, 
Nicolae Mihai, Florența Mun- 
teanu, Adalbert Crișan, Ion 
Iliescu, Zaharia Stancu, Gheor- 
ghe Roșu, George Macovescu, 
Valter Roman, Ioachim Moga.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.
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Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a examinat problemele 
legate de calamitățile naturale din pri
măvara acestui an, cauzate de inunda
țiile fără precedent care au afectat o 
mare parte a teritoriului țării, au lovit 
grav numeroase orașe și sate, întreprin
deri industriale, șantiere de construcții, 
unități socialiste din agricultură, întinse 
suprafețe agricole cultivate, locuințele a 
zeci de mii de cetățeni, provocînd mari 
daune economiei naționale, precum și 
victime în rîndul populației.

Plenara aprobă în întregime activita
tea depusă de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român în această perioadă de grele 
încercări pentru poporul nostru, măsu
rile luate pentru salvarea avutului ob
ștesc și al cetățenilor, a vieților ome
nești, pentru sprijinirea populației sinis
trate, înlăturarea urmărilor calamități
lor și normalizarea activității economice 
și social-culturale. Plenara apreciază că 
acțiunile energice inițiate și desfășurate 
sub directa îndrumare a conducerii de 
partid și de stat, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului de 
Stat, în mijlooul populației din zonele 
sinistrate și amenințate de ape, mă
surile concrete stabilite cu acest prilej, 
vasta activitate organizatorică și politică 
desfășurată de organele de partid, de 
stat și obștești pe plan local au asigurat 
mobilizarea unor uriașe mijloace mate
riale și forțe umane pentru apărarea 
împotriva inundațiilor și înlăturarea 
consecințelor acestora.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român dă o înaltă apreciere dîr- 
zeniei, abnegației și eroismului cu care 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, întregul nostru popor — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități
— au răspuns chemării partidului, în
fruntând forțele dezlănțuite ale naturii, 
și-au unit eforturile pentru a învinge 
greutățile și a asigura salvarea avutului 
națiunii noastre socialiste.

Se bucură de prețuirea unanimă a po- 
porului activitatea neobosită, pătrunsă 
de spiritul unei înalte conștiințe și res
ponsabilități politice, desfășurată de co
mitetele de partid județene, municipale, 
orășenești și comunale, de organizațiile 
de bază și întregul activ al partidului 
care s-au situat în fruntea luptei pentru 
apărarea împotriva revărsărilor de ape 
și înlăturarea distrugerilor provocate de 
acest cataclism.

Se cuvin evidențiate eforturile nepre
cupețite ale minunatului nostru tineret
— vlăstar viguros al poporului — ale 
maselor largi ale femeilor din întreaga 
țară, care au adus o uriașă contribuție 
la înfrîngerea stihiilor naturii și la in
trarea în normal a vieții sociale.

Armata patriei noastre, făcînd do
vada unui fierbinte patriotism, a fermi
tății, dăruirii și spiritului de sacrificiu 
în acțiune, și-a făcut pe deplin și în 
mod exemplar datoria în salvarea bunu
rilor și a vieților omenești, cîștigîndu-și 
recunoștința și prețuirea întregii țări ; 
alături de armată, au dat pilde de cu
raj și eroișm gărzile patriotice și unită
țile de pregătire militară a tineretului.

Datorită eforturilor unite ale întregu
lui popor, muncii sale neobosite, 
desfășurate sub conducerea partidului, 
a fost posibil să fie preîntîmpinate dis
trugeri materiale și pierderi de vieți o- 
menești încă și mai mari, să fie zăgă
zuite apele pe întinderi imense ale cursu
lui Dunării și rîurilor interioare, să se 
asigure desfășurarea normală a vieții 
economice și sociale. S-a demonstrat ast
fel încă o dată, și cu o deosebită forță, 
indestructibila unitate dintre partid și 
popor, faptul că poporul nostru răspun
de ca un singur om la chemările Parti
dului Comunist Român, că el urmează 
și înfăptuiește cu fermitate și nețărmu
rită încredere linia partidului.

Intr-o atmosferă de înaltă solidaritate 
socialistă, populația întregii țări s-a aflat 
alături de oamenii muncii din județele 
calamitate, sprijinul său constituind un 
ajutor de preț la refacerea gospodăriilor 
sinistrate.

In condițiile acestor dramatice eveni
mente s-au manifestat cu toată forța vi
talitatea orînduirii noastre socialiste, ca
pacitatea ei de a face față oricăror greu
tăți, minunatele virtuți morale ale nații 
unii noastre socialiste, coeziunea ei so- 
cial-politică, prietenia trainică și unita
tea monolitică a poporului român și na
ționalităților conlocuitoare, hotărîrea lor 
neclintită de a-și apăra cuceririle dobîn- 
dite, de a păși viguros înainte, sub 
conducerea partidului comunist, pe dru
mul ce l-au ales, drumul socialismului 
și comunismului.

Plenara dă o înaltă prețuire activității 
neobosite, eforturilor susținute ale oa
menilor muncii pentru refacerea între
prinderilor industriale, unităților agri
cole, căilor de comunicații, locuințelor și 
edificiilor social-culturale lovite de cala
mități. Totodată, plenara apreciază în 
mod deosebit inițiativa oamenilor mun- 
cii’din întreaga țară de a livra peste plan 
cantități sporite de produse necesare e- 
conomiei naționale, exportului, aprovi
zionării populației. Comitetul Central 
cheamă muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
țărănimea cooperatistă, populația între
gii țări să răspundă cu elan acestei ini
țiative, să dezvolte larg întrecerea so
cialistă, munca patriotică, pentru a da 
țării produse tot mai multe, a spori ne
contenit avuția națională.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român adresează calde mul
țumiri clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, oamenilor muncii de 

toate naționalitățile, bărbaților și fe
meilor, virstnicilor și tinerilor, bra
vilor militari ai forțelor noastre 
armate, membrilor gărzilor patriotice și 
ai formațiilor de pregătire militară a ti
neretului, activiștilor de partid, de stat, 
ai Uniunii Tineretului Comunist și sin
dicatelor, tuturor ceilor care, cu hotă- 
rîre și neînfricare, au înfruntat urgia 
apelor, nu precupețesc eforturile pentru 
a înlătura urmările calamităților, pentru 
a asigura bunul mers al întregii activi
tăți economice și sociale.

In această perioadă de grele încercări, 
poporul nostru s-a bucurat de solidari
tatea și sprijinul popoarelor din țările 
socialiste, din zeci și zeci de țări ale 
lumii, din partea a numeroase partide 
comuniste, muncitorești și democratice, 
organizații de masă și obștești, 
a multor șefi de state, personalități po
litice, organizații internaționale, a unor 
firme și unități economice străine, a nu
meroși cetățeni din diferite state. Merită 
relevate simpatia și sprijinul exprimate 
în aceste zile de către cetățenii străini 
originari din România. Poporul nostru 
vede în toate acestea o expresie a puter
nicelor legături internaționale ale Româ
niei socialiste, a simpatiei și sprijinului 
de care se bucură țara noastră pe arena 
internațională, a prețuirii acordate poli
ticii sale externe constructive. în numele 
întregului nostru popor, Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român exprimă profundele sale mulțu
miri tuturor statelor, partidelor, organi
zațiilor obștești, persoanelor, întreprinde
rilor care au trimis mesajele lor de com
pasiune, simpatie și solidaritate, au acor
dat sprijin populației sinistrate.

Calamitățile naturale au provocat mari 
pagube economiei naționale, au distrus 
Imense valori create de oamenii muncii, 
avutul unui mare număr de cetățeni, dar 
stă în puterea poporului nostru să refa
că tot ceea ce a fost distrus, să asigure * 
mersul ascendent , al economiei na
ționale, realizarea programului trasat 
de Congresul al, X-lea al Partidu- , 

' lui Comunist Roniâh. Faptul că, în ' 
ciuda unor mari greutăți, s-au putut 
realiza și depăși prevederile planului 
de ștat_ pe primul semestru al acestui an, 
că în întreaga țară au fost repuse în 
funcțiune, într-un termen scurt, cea mai 
mare parte a unităților economice afec
tate de inundații, dovedește superiorita
tea economiei noastre socialiste, dina
mismul ei, capacitatea de a-și mobiliza 
imensele resurse în slujba nevoilor în
tregii societăți. Toate acestea constituie, 
de asemenea, o vie expresie a forței ine
puizabile de creație și dăruire pe care o 
au oamenii muncii eliberați de orice ex
ploatare și asuprire, care întrunesc atît 
calitatea de producători cît și de proprie
tari ai mijloacelor de producție, de stă- 
pîni ai țării, muncind cu abnegație și 
hotărîre pentru propășirea patriei.

Chezășia lichidării depline a greutăți
lor apărute este mobilizarea generală a 
eforturilor poporului nostru, munca asi
duă a clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a fiecărei familii, a fiecă
rui cetățean al patried, a tuturor colecti
velor din întreprinderi, unități agricole 
socialiste, șantiere de construcții, trans
porturi, din toate orașele și satele.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român adresează muncitorilor, 
țărănimii, intelectualității,’ tineretului pa
triei, întregului popor român che
marea de a-și mobiliza în continuare 
eforturile, energia și elanul, de a inten
sifica munca patriotică, activitatea con
structivă, pentru ca încă în cursul aces
tui an să fie lecuite rănile pricinuite de 
inundații, să fie recuperate în întregime . 
pagubele suferite de economia națională, ' 
să se asigure îndeplinirea integrală a 
planului producției industriale, obiecti
vele stabilite în agricultură' și celelalte 
prevederi ale planului, de stat pe 1970. 
Vom crea astfel toate condițiile în ve
derea realizării, în spiritul hotărîrilor 
Congresului al X-lea, a programului pri
vind dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării în următorul plan cin
cinal.

In industrie să asigurăm creșterea mai 
accentuată a producției, livrarea unui 
volum sporit de mărfuri la export și la 
fondul pieței. Trebuie ca, în timpul cel 
mai scurt, toate întreprinderile care au 
suferit de pe urma inundațiilor să lu
creze la întreaga capacitate și să recu
pereze pierderile suferite. Salariații în
treprinderilor industriale din întreaga 
țară trebuie să depună eforturi sporite, 
să dezvolte larg munca patriotică pentru 
producerea peste prevederile planului a 
unui volum sporit de produse, folosirea 
integrală a capacității de producție, pu
nerea în valoare a resurselor interne, 
creșterea mai accentuată a productivită
ții muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor, diminuarea costului investiții
lor, micșorarea duratei de execuție a lu
crărilor, sporirea beneficiilor. Ministe
rele, consiliile populare, conducerile cen
tralelor industriale, ale întreprinderilor, 
șantierelor de construcții să ia măsuri 
hotărîte pentru combaterea oricărei ri
sipe și asigurarea de economii la ma
teriile prime, materiale, combustibili, 
pentru reducerea generală a cheltuieli
lor materiale și diminuarea prețului de 
cost. O atenție specială să se acorde 
creșterii producției de materiale de con
strucție, folosirii intense în acest scop a 
resurselor locale din fiecare județ. Acolo 
unde este necesar, colectivele întreprin
derilor, ale șantierelor de construcții să 
muncească peste programul de lucru și 
în zilele de sărbătoare în vederea înde
plinirii și depășirii sarcinilor de plan.

Plenara Comitetului Central cheamă 

colectivele tuturor întreprinderilor să-și 
mobilizeze eforturile pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor prevăzute la export 
pentru anul 1970.

In agricultură să obținem o creștere 
substanțială a producției vegetale și ani
male, astfel încît aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare, a in
dustriei cu materii prime să fie asigurată 
în condiții normale. în acest scop, în zo
nele care au fost calamitate să se recu
pereze pierderile provocate, să se acțio
neze energic pentru scoaterea tuturor 
terenurilor de sub ape, pentru însămîn- 
țarea lor cu culturi adecvate, pentru 
obținerea unor cantități cît mai mari 
de produse în toate unitățile agricole. 
Cea mai mare grijă să se acorde reface, 
rii fermelor și adăposturilor de animale 
distruse de ape. asigurării furajelor ne
cesare pentru iarnă. Organele agricole, 
unitățile agricole socialiste, țărănimea 
muncitoare, toți lucrătorii da pe ogoare 
trebuie să asigure recoltarea în condiții 
optime a păioaselor, însămînțarea cu cul
turi duble a unor suprafețe cît mai în
tinse — îndeosebi cu porumb, legume și 
furaje — efectuarea tuturor lucrărilor' 
de întreținere, creșterea efectivului de 
animale și a producției animaliere, rea
lizarea și depășirea livrărilor la fondul 
central de produse agricole. Va trebui 
să se urmărească cu toată perseverența 
realizarea investițiilor și a construcțiilor 
prevăzute în planul de stat.

In transporturi și comunicații trebuie 
să se asigure în cel mai scurt timp res
tabilirea definitivă a tuturor șoselelor, 
căilor ferate și podurilor avariate, a tu
turor instalațiilor de telecomunicații.

O atenție deosebită trebuie acordată 
refacerii întregului fond de locuințe afec
tate de calamități, realizării tuturor apar
tamentelor prevăzute în planul de stat 
pe anul 1970. Se impune, de asemenea, 
să se ia măsuri pentru refacerea șco
lilor, spitalelor și a celorlalte unități 
social-culturale afectate, a unităților co
merciale și de servicii, pentru amenaja
rea edilitar-gospodărească a orașelor și 
satelor lovite de calamități.

Plenara a hotărît ca, in cadrul apli
cării programului național privind gos
podărirea rațională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de irigații, îndi
guiri și desecări, să se "intensifice acțiu
nile în vederea apărării centrelor popu
late și obiectivelor economice împotriva 
unor noi inundații. în acest scop, minis
terele, consiliile populare, conducerile 
centralelor economice, ale unităților a- 
gricole socialiste trebuie să stabilească 
de urgență lucrările suplimentare care 
se impun pentru ocrotirea terenurilor 
agricole, orașelor și satelor, întreprinde
rilor, tuturor unităților economice. Q a- 
tenție deosebită trebuie acordată ridi^ 
cării de baraje pentru regularizarea 
cursurilor a&eror, consolidării și supra- 
înălțării digurilor existente, construirii 
de noi diguri în zonele predispuse la 
inundații, extinderii împăduririlor și lu- ' 
crărilor îndreptate împotriva eroziunii 
solurilor. Trebuie ca fără întîrziere să 
se ia măsuri concrete în fiecare județ și 
în flecare localitate pentru stabilirea și 
eșalonarea lucrărilor, efectuarea lor în 
ritm intens, precum și pentru suprave
gherea și întreținerea digurilor și a tu
turor lucrărilor hidrotehnice.

In această vastă activitate, care se 
sprijină pe imense eforturi materiale si 
financiare făcute de stat, rolul hotărîtor 
îl au munca efectivă a tuturor cetățe
nilor, participarea lor, prin muncă pa
triotică, la realizarea digurilor și a ce
lorlalte lucrări pentru preîntîmpinarea 
inundațiilor. De asemenea, locuitorii o- 
rașelor și satelor afectate, fiecare fami
lie a cărei locuință a avut de suferit 
trebuie să depună toate eforturile pentru 
reconstrucția zonelor și locuințelor si
nistrate.

Comitetul Central adresează organiza
țiilor de partid de la orașe și sate, acti
vului de partid, comuniștilor din în
treaga țară chemarea de a se situa per
manent în fruntea acțiunii de recon
strucție pentru depășirea greutăților 
provocate de inundații, pentru a a- 
sigura mersul neabătut înainte al 
societății noastre socialiste. Așa cum 
în zilele inundațiilor s-au aflat acolo 
unde se cerea o mai mare încor
dare a forțelor, mai multă abnegație 
și Inventivitate, tot astfel comuniștii, ac
tivul de partid să mobilizeze printr-o 
neobosită muncă politică și organizatori
că, prin puterea exemplului personal, pe 
toți oamenii muncii în vasta activitate 
constructivă pe toate fronturile construc
ției economice și sociale.

Comitetul Central cheamă membrii 
Uniunii Tineretului Comunist, întregul 
tineret al patriei să ia parte acti
vă la activitatea de refacere, să mun
cească efectiv pe șantierele de construc
ție, să sprijine întreprinderile producă
toare de materiale de construcții, activi
tatea de recoltare în unitățile agricole 
socialiste.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că, 
unindu-și tot mai strîns rîndurile în 
jurul partidului, clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — nu vor precupeți 
nici un efort în lupta pentru reconstruc
ție, pentru îndeplinirea integrală a pla
nului de dezvoltare a economiei națio
nale pe anul 1970, oreînd premise trai
nice realizării programului trasat de 
Congresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român — programul dezvoltării vi
guroase a economiei, științei și culturii, 
al ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc, al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

*

J
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O dată cu încheierea primei de
cade a lunii iulie, recoltarea cerea
lelor păioase a început să se desfă
șoare intens în cea mal mare parte a 
țării. După cîteva zile cu averse pu
ternice de ploaie, . care au întrerupt 
secerișul, lucrările au fost reluate din 
plin. Din datele centralizate în ziua 
de 8 Iulie la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii rezultă că orzul a fost 
recoltat de pe 100 000 hectare. Această 
cultură a fost strinsă de pe 52 la sulă 
din suprafețele cultivate în întreprin
derile agricole de stat și 38 la sută in 
cooperativele agricole de producție. 
Cele mai bune rezultate au fost ob
ținute în întreprinderile agricole de 
stat din județele Tulcea și Brăila, 
precum și în cooperativele agricole 
din județul Brăila care au terminat 
recoltatul orzului. In aceste zile, în 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județele Ialomița, Constanța, 
Ilfov și altele se stringe orzul de pe 
ultimele suprafețe. In sudul țării a 
început și secerișul griului, lucrare 
care s-a executat pe o suprafață de 
peste 35 500 hectare. în zilele urmă
toare, griul va da în copt pe mari su
prafețe. Frontul secerișului va înainta 
din sud spre centrul și apoi spre nor
dul țării.

In marea bătălie a strângerii recol
tei de cereale păioase sini folosite 
numeroase mijloace mecanizate. Ți- 
nîndu-se seama de volumul mare de 
luorări care trebuie executat în a- 
ceastă perioadă — recoltarea cerea
lelor păioase, intreținerea plantelor 
prășitoare și însămînțarea a circa 
1 200 000 hectare cu culturi succesive 
— este necesară o temeinică organi
zare a muncii și o asistență tehnică 
de prim rang pentru ca toate utila
jele de care dispune agricultura să fie 
folosite cu randament maxim. Re
colta trebuie strinsă cu cea mai mare 
grijă, evitîndu-se pierderile prin scu
turare sau ca urmare a proastei func
ționări a utilajelor. în aproape toate 
întreprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii și în întreprinderile agri
cole de stat, urmîndu-se chemarea 
cooperatorilor din județul Teleorman, 
au fost luate măsuri pentru revizui
rea atentă și etanșeizarea combinelor 
pentru a se preveni risipa de boabe.

După cum se vede, s-a acționat pe 
diverse planuri în vederea bunei des
fășurări a campaniei de recoltare. 
Cum se materializează măsurile luate, 
ce trebuie întreprins, în continuare, 
în vederea strîngerii la timp și fără 
pierderi a recoltei de oereale păioa
se ? Pentru a da răspuns la această 
întrebare am urmărit, în principal, 
cum sînt folosite combinele în această 
campanie.

In cele mai multe locuri combinele 
funcționează bine. De asemenea, 
munca a fost astfel organizată încît 
imediat după recoltare să se elibereze 
terenul de paie, Să se are și îhsămîn- 
țeze culturi succesive. La cooperativa 
agricolă din Ulmeni, județul Ilfov, 
cele 120 hectare cu orz au fost recol
tate în numai cîteva zile. Aici s-a 
lucrat în flux continuu : în urma com
binelor au intrat 6 prese de balotat 
paie, după care alte trei tractoare au 
pregătit terenul și alte două au lu
crat la semănat. In cooperativele agri
cole din județul Ilfov, ca urmare a 
bunei folosiri a mașinilor, cerealele 
păioase au fost recoltate de pe 14 350 
hectare, iar ca urmare a organizării 
muncii în flux continuu la strânsul 
paielor și pregătirea terenului au pu
tut fi însămînțate 7 100 hectare cu po
rumb, plante furajere și legume. Am 
putea da numeroase asemenea exem
ple din toate județele.

Comitetele de direcție din în
treprinderi și consiliile de admi
nistrație ale centralelor și com
binatelor industriale continuă 
să analizeze în ședințe lărgite — 
cu participarea reprezentanților 
comitetelor de partid, organiza
țiilor obștești, a cadrelor cu 
munci de răspundere din secții și 
din principalele compartimente 
— cifrele de plan pe anul 1971. 
Am participat la trei dintre a- 
ceste ședințe — de la Uzina de 
fibre sintetice Săvinești, Uzina 
de autoturisme Pitești și Com
binatul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului Satu- 
Mare. Desfășurate sub semnul 
înaltei exigențe critice, dezbate
rile au reliefat hotărîrea fermă 
a colectivelor de salariați de a 
depune toate eforturile pentru 
realizarea exemplară a planului 
pe acest an și pregătirea tutu
ror condițiilor pentru abordarea 
cu succes a sarcinilor prevăzute 
in primul an al viitorului cinci» 
nai.

Ce a reținut in mod deosebit 
atenția participanților la aceste 
ședințe? In primul rînd, că spo
rurile mari de producție prevă
zute pentru anul viitor vor tre
bui realizate prin punerea mai 
largă în valoare a posibilităților 
și rezervelor interne, prin per
fecționarea organizării producției 
și a muncii, a proceselor de fa- 
fricație, în general prin ridicarea 
calitativă a întregii activități 
productive. La Uzina de autotu
risme din Pitești, spre exemplu, 
cei care au luat cuvîntul au in
sistat asupra măsurilor ce tre
buie aplicate pentru asigurarea 
în 1971 a unui plus la producția 
marfă de 20,5 la sută față do 
acest an. Interesante și pline de 
noutate au fost intervențiile in 
discuție ale inginerilor Ștefan 
Teodorescu și Constantin Stroe 
șefi de secție. Ei au subliniat că 
trebuie să fie înlăturate, de pe 
acum, strangulările ce apar p 
fluxul tehnologic de la montai. 
Eforturi mai susținute se cer din 
partea colectivului secției sculă- 
rie pentru profilarea și specia
lizarea mai grabnică a fabrica
ției de verificatoare și scule a- 
decvate producției de autoturis
me. Tot aici trebuie urgentată 
darea în funcțiune a atelierului 
de tratament termic pentru scu
le. In ce privește ridicarea caii 
ficării oamenilor, s-a cerut s. 
se persevereze în acțiunea pen
tru a se acumula noi cunoștinț 
tehnioo-profesionale, spre a S’ 
grăbi apropierea zilei cînd ii 
uzină trebuie să se realizeze !«' 
fiecare 7 minute un autoturism

Probleme similare, design' 
specifice producției, au fost a- 
bordate și în ședința comitetului 
de direcție de la Uzina de fibre

sintetice Săvinești. „Există con
diții normale de îndeplinit in
dicii de producție sporiți ai anu
lui viitor, care sînt mai mari cu 
aproximativ 20 la sută — a spus 
ing. Virgil Saveluc, conducăto
rul secției de melană. Cadrele 
de muncitori și tehnicieni din a- 
cest sector au găsit Încă de pe 
acum rezerve de creștere a pro
ducției. în secția monomer, vom 
aduce o serie de îmbunătățiri la 
catalizatorul de sinteză și vom 
putea produce în loc de 4 700

lizat începînd cu primele zile ale 
anului, a fost subliniată preg
nant și de participanții la 
ședința consiliului de admi
nistrație de la C.E.I.L. Satu- 
Mare. La această întreprin
dere, cu atît mai mult cu 
cît unele unități și sectoare au 
fost puternic calamitate de inun
dații, fiind înregistrate pește 60 
milioane lei pagube materiale și 
pierderi de producție. Valoarea 
producției globale pe anul 1971 a 
combinatului din Satu-Mare se

DEZBATEREA SARCINILOR DE PLAN PE 1971 IN 

ȘEDINȚELE LĂRGITE ALE COMITETELOR DE 

DIRECȚIE Șl CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE

IN CENTRUL ATENȚIEI: 
FRUCTIFICAREA TUTUROR
REZERVELOR PRODUCȚIEI
tone, cît se prevede în plan pen
tru 1971, cel puțin 4 800 tone. La 
instalația melana III, deși e 
nouă, muncitorii și tehnicienii au 
și început să facă numeroase 
propuneri de îmbunătățire a teh
nologiilor. Aici trebuie de ur
gență terminate cîteva lucrări 
„cheie" de investiții — stația de 
apă demineralizată, gospodăria 
de azot, instalația de balotat și 
tăiat fibră — ceea ce ne va da 
posibilitatea ca încă la sfîrșitul 
acestui an să atingem parame
trii din proiecte, prevăzuți a fi 
realizați în anul viitor".

Din discuțiile purtate în șe
dința lărgită a comitetului de di
recție de aici a rezultat necesi
tatea elaborării unui studiu pen
tru recuperarea deșeurilor de la 
Melana II și III, care pînă acum 
se aruncau și din care se vor fa
brica fibre de tip A și B. S-a 
stabilit ca, imediat, comitetul de 
direcție să ia măsuri pentru or
ganizarea unei linii de recepțio- 
nare și filare a acestor deșeuri.

Ideea că planul de producție 
pe 1971 va trebui temeinic pre
gătit, pentru a fi exemplar rea-

prelimină să fie sporită cu peste 
3 milioane lei, dar, în discuțiile 
purtate, șefii de sectoare au scos 
în evidență o seamă de rezerve 
de capacități productive, indi- 
cînd și căile prin care ele pot fi 
valorificate. Bunăoară, tov. Du
mitru Boca, șeful secției de in
dustrializare Sîngeni, aprecia că 
ndua secție pentru butoaie, afla
tă în construcție, va putea pro
duce cu 9 000 butoaie anual mai 
mult față de capacitatea proiecta
tă. Șeful secției de industrializa
re din Bicsad, Vaier Ghita, arăta 
la rîndul său că sînt încă rezerve 
însemnate de capacitate pentru 
producerea în plus a 1 000 mc 
herestea de stejar, propunînd 

suplimentarea planului cu aceas- 
tă cantitate.

Șefii de secții și sectoare din 
cadrul Combinatului pentru ex
ploatarea și industrializarea lem
nului Satu-Mare au semnalat, 
totodată, o seamă de aspecte cri
tice referitoare la lucrările de 
dezvoltare și reparații capitale, 
la care se constată o anumită 
rămînere în urmă. Este deosebit 
de important ca în perioada ce

In partea de sud a județului Bu
zău recoltatul orzului și mazării, 
practic a fost încheiat. La coopera
tivele agricole Padina, Pogoanele, 
Căldărăști, Brădeanu, Smeeni se lu
crează acum din plin la strîngerea 
recoltei de grîu. Pe județ, pînă la 9 
iulie, se recoltaseră peste 2100 hec
tare cu orz, 1 600 hectare cu mazăre 
și 3 000 hectare cu grîu.

Pînă în prezent în județul Olt s-au 
recoltat peste 20 000 de hectare de 
cereale din care 15 000 cu orz și 5 000 
cu grîu. Dintre acestea, peste 9 000 
hectare au fost deja lnsămințate cu 
porumb pentru boabe. Analizîndu-se 
faptul că între perioada de ajungere 
la maturitate a culturilor din sud șl 
a celor din nordul județului există 
un interval de timp de aproape două 
săptămini, biroul comitetului jude
țean de partid a hotărît concentrarea 
in unitățile agricole din sudul jude
țului a tuturor forțelor mecanice. 
Treptat, pe măsură ce se termină 
recoltatul în sud. această masivă con
centrare de forțe înaintează spre 
unitățile agricole situate în nordul 
județului, unde culturile ajung la 
maturitate. Concentrarea masivă a 
permis suplimentarea angajamente
lor inițiale la culturi duble pentru 
boabe cu încă 11 000 hectare, aceasta 
însumînd acum peste 45 000 hectare 
în total.

Se lucrează intens și în cimpia de 
vest a țării. Deoarece în multe părți, 
din cauza ploilor abundente care au 
căzut în primăvara acestui an, multe 
lanuri sînt pline cu buruieni, iar pe 
alocuri mai băltește apa ori griul e 
culcat, s-au luat măsuri ca în fie
care unitate să ia ființă echipe de 
cosași.' In această vară. în județul 
Bihor trebuie recoltate 8 000 hectare 
cu orz și peste 58 000 hectare cu grîu, 
iar 30 410 hectare vor fi reînsămîn- 
țate cu culturi duble, din care 10 000 
cu porumb. Pînă la data de 7 iulie 
s-au recoltat 456 hectare cu orz. Pe 
unele tarlale producția e«fe de

2 500—3 000 kg la hectar. Din supra
fețele recoltate pînă acum au fost 
arate aproape 300 de hectare, din care 
262 hectare au fost însămînțate cu 
culturi duble.

Condițiile în care se desfășoară lu
crările de recoltare sînt destul de 
grele. Din cauza excesului de umidi
tate, pe alocuri, culturile sînt îmbu- 
ruienate, iar ploile abundente din 
ultimele zile au îngreunat și mai mult 
folosirea combinelor. In județul Ilfov, 
a fost necesar să se atașeze chiar 
două tractoare la o combină. De a- 
semenea, pentru a se grăbi lucrările 
și evita pierderile de boabe pe tere
nurile cu buruieni, strînsul recoltei 
se face în două faze. întîi combinele 
taie grîul și-1 lasă în poloage, iar 
peste 2—3 zile, după ce se usucă, îl 
treieră.

Nu peste tot se acordă atenția cu
venită evitării pierderilor la recol
tare. In județul Buzău, la cooperati
vele agricole Ziduri, Nicolești, Ver- 
nești, Podgoria, Topliceni, pînă 
miercuri 8 iulie nu se recoltase nici 
un hectar cultivat cu orz, deși lanu
rile au început să se scuture, Intîr- 
zierea se datorează, în primul rînd, 
specialiștilor și consiliilor de condu
cere de Ia unitățile respective, care 
n-au urmărit atent stadiul de coa
cere.

Problema desfășurării lucrărilor a- 
gricoie de vară în flux continuu (re
coltat, eliberarea terenului, pregăti
rea patului germinativ și însămînța
rea culturilor duble) trebuie să-și 
găsească urgent rezolvarea in toate 
unitățile agricole. Varietatea condi
țiilor din această vară impune găsi
rea celor mai potrivite soluții tehnice 
și organizatorice pentru grăbirea lu
crărilor, astfel ca întreaga recoltă de 
cereale să ajungă din lanuri in ham
bare.

R. GHEORGHIU, A. POP 
A. PAPADIUC 
C. FLOREA 
corespondenții „Scfnteii"
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în Bărăgan, cerealele păioase sînt bune de recoltat; combinele intră in 

lanuri și string rodul holdelor aurii Foto : A. Cartojan
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a mai rămas pină la sfîrșitul a- 
nului să se urgenteze execuția 
lucrărilor de extindere a capa
cităților de uscare la fabrica de 
mobilă și la secția de industria
lizare a lemnului Ferestrău, de 
modernizare a depozitelor de 
bușteni de la secțiile Bicsad și 
Ferestrău, punerea în funcțiu
ne totală a secției de butoaie la 
sectorul Sîngeni și a secției lăzi 
de la sectorul Bicsad. Exe
cuția în termen a acestor o- 
biective constituie o chezășie în 
plus a folosirii depline a capa
cităților productive, a realizării 
exemplare a sarcinilor sporita 
din anul viitor. Conducerea com
binatului a și stabilit în conse
cință un grafic cu termene de
finitive de punere în funcțiune 
a obiectivelor de investiții.

In urma dezbaterilor, pe a- 
genda de lucru a comitetelor de 
direcție de la U.F.S. Săvinești și 
de la Uzina de autoturisme din 
Pitești, a consiliului de ad
ministrație de la C.E.I.L. 
Satu-Mare au fost notate multe 
alte propuneri și probleme esen
țiale pentru buna reușită a ac
tivității de producție și econo
mice din anul 1971 : efectuarea 
de studii pentru îmbunătățirea 
calitativă a unor produse, intro
ducerea în fabricație a unor noi 
sortimente, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, utili
zarea mai bună a forței de mun
că, întărirea disciplinei în pro
ducție, pregătirea exemplară a 
planului de investiții. Potri
vit specificului său, la Uzina 
de autoturisme din Pitești s-au 
făcut o serie de propuneri pen
tru coordonarea mai riguroasă 
a fabricației autoturismelor ro
mânești în diversele uzine cola
boratoare, în așa fel încît să se 
realizeze in țară, anul viitor, 
cea mai mare parte a pieselor, 
subansamblelor și materialelor 
necesare. Problema prezintă o 
mare însemnătate economică și 
ea va trebui soluționată cu spri
jinul direct, sporit, al Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

La ședințele comitetelor de 
direcție din cele două uzine 
de la Pitești și Săvinești și a 
consiliului de administrație de 
la C.E.I.L. Satu-Mare au fost de 
față reprezentanți ai ministere
lor de resort, oare — după cum 
s-au angajat — vor interveni 
neîntîrziat pentru rezolvarea a- 
cestor probleme, cu precădere a 
acelora care depășesc posibili
tățile locale ale unităților.

Ion PREDA 
Gheorghe CTRSTEA 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii*
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alianța clasei muncitoare cu țără
nimea presupune ca cele două 
clase prietene să-și unească efor
turile în vederea înfăptuirii cu 
succes a întregului program de 
dezvoltare a bazei tehnico-mate- 
riale a societății. Iată de ce se im
pun reglementări clare privind or
ganizarea muncii și producției în 
agricultură — la fel cum se impun 
și în industrie, întărirea ordinii 
și disciplinei; iată de ce societatea 
noastră nu poate fi indiferentă față 
de felul cum se desfășoară lucrări
le în agricultură — acest sector 
deosebit de important al activității 
economice.

Proiectul de lege a fost larg 
dezbătut cu oamenii muncii de la 
sate. Faptul că toți lucrătorii, coo
peratorii au salutat proiectul de 
lege, făcînd totodată propuneri 
pentru ca el să răspundă cît mai 
bine cerințelor organizării activi
tății în agricultură, întăririi or
dinii și disciplinei, dovedește atît 
nivelul înalt al conștiinței socia
liste a țărănimii noastre, cît și jus
tețea prevederilor cuprinse în pro
iectul de lege.

Desigur, numai adoptarea legii 
nu va rezolva de la sine problema. 
Este necesar ca Ministerul Agri
culturii șl Silviculturii, organele 
agricole. Consiliul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și uniunile județene, 
conducerile întreprinderilor de 
stat, ale întreprinderilor de meca
nizare a agriculturii și ale coope
rativelor agricole, consiliile popu
lare, comitetele județene și orga
nizațiile de partid să acționeze cu 
toată hotărîrea în vederea trans
punerii în viață a prevederilor 
legii, pentru ridicarea nivelului 
activității de conducere, organizare 
și planificare a agriculturii, pen
tru creșterea inițiativei unităților 
agricole, a fiecărui lucrător și coo
perator.

Este știut că partidul și statul au 
luat în ultimul timp un șir de mă
suri pentru creșterea cointeresării 
oamenilor muncii de la sate ; cu a- 
proape două luni în urmă au fost 
adoptate măsuri privind creșterea 
prețurilor la o serie de produse 
agricole, îndeosebi animaliere. A- 
ceasta demonstrează preocuparea 
de a asigura, si din punct de ve
dere al cointeresării oamenilor 
muncii, înfăptuirea programului 
de dezvoltare a acestei importante 
ramuri a economiei naționale. Tre
buie să îmbinăm însă în mod just 
cointeresarea materială cu buna 
organizare a muncii, cu ordinea, cu 
disciplina, cu executarea lucrărilor 
în cele mai bune condiții. Nu
mai așa vom putea îndeplini sar
cinile mari prevăzute în următorul 
cincinal în domeniul agriculturii. 
Legea pe care o va dezbate Marea 
Adunare Națională este chemată 
să servească și ea acestui scop.

Nu există nici o îndoială că, fo
losind cu pricepere cadrul legal 
creat prin măsurile amintite, vom 
obține o îmbunătățire simțitoare a 
activității noastre în agricultură. 
Aceasta va trebui să se reflecte în 
creșterea mai rapidă a producției 
agricole și a veniturilor țărănimii, 
în sporirea contribuției agricultu
rii la creșterea avuției naționale, 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

In ce privește proiectul de lege 
privind gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești și organizarea 
controlului financiar, el are drept 
scop să precizeze mai clar ro
lul și răspunderea conduceri
lor de întreprinderi și organizații 
socialiste în folosirea cu rezultate 
cît mai bune a mijloacelor mate
riale și bănești încredințate de 
statul nostru socialist. Viața a de
monstrat că este necesar să se 
asigure o mai bună organizare a 
controlului asupra folosirii acestor 
mijloace și o îndrumare unitară a 
controlului financiar.

Problema bunei gospodăriri a 
mijloacelor materiale și bănești, a 
creșterii eficienței fiecărui leu chel
tuit are o importanță capitală pen
tru desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste. De aceea, con
ducerile întreprinderilor, ministe
rele, toți cei cărora statul, poporul 
le încredințează sarcini de gestio
nare și administrare a bunurilor 
materiale și bănești trebuie să 
simtă o înaltă răspundere, să de
pună toate eforturile pentru gos
podărirea lor cu rezultate optime. 
Este adevărat, tovarăși, avem re
zultate bune în această privință ; 
mai sînt însă și multe lipsuri. Dacă 
ar exista o preocupare mai susți
nută, permanentă, pentru buna 
gospodărire din partea tuturor ce
lor care au un anumit rol în con
ducerea economiei, am avea rezul
tate mult mai bune ; însuși progra.

mul de dezvoltare a socialismului 
ar progresa într-un ritm mai in
tens, s-ar putea asigura creșterea 
și mai susținută a veniturilor oa
menilor muncii. Iată de ce trebuie 
să gîndim, să reflectăm serios asu
pra importanței bunei gospodăriri, 
a cheltuirii cu maximum de efi
ciență a mijloacelor pe care sta
tul. poporul le pun la dispoziție 
în vederea activității economice; 
iată de ce trebuie să acordăm o a- 
tenție deosebită pregătirii oameni
lor pe care îi punem să gospodă
rească aceste fonduri, să exerci
tăm o îndrumare și un control mai 
efectiv.

Desigur — ca și în alte domenii 
— numai măsura de îmbunătățire 
a controlului nu rezolvă singură 
problema. Va trebui — și măsurile 
pe care le avem în vedere urmă
resc acest lucru — să realizăm o 
mai bună pregătire a cadrelor de 
conducere. Ne gîndim — și se lu
crează în acest sens la o lege — 
ca în viitor să nu mai fie numiți 
în funcții de conducere economică 
decît oameni care dispun de temei
nice cunoștințe, nu numai tehnice, 
ci și economice, de gospodărire, 
oameni care au dovedit în practică 
știința de a gospodări, de a con
duce cu rezultate bune activitatea 
economică.

Deci măsurile pe care le cu
prinde proiectul de lege pe care 
l-am dezbătut constituie numai o 
latură — desigur, importantă, dar 
totuși numai o latură — a proce
sului de îmbunătățire a adminis
trării și gospodăririi mijloacelor 
materiale și bănești ; controlul fi
nanciar nu reprezintă decît o parte 
a urmăririi și evidenței activi
tății economice.

Ținînd seama de deficiențele pe 
care le mai avem în acest domeniu, 
este necesar ca Ministerul Finan
țelor, celelalte ministere, con
ducerile organizațiilor socialiste să 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru întărirea spiritului de răspun
dere în folosirea fiecărui leu. Tot
odată, se impune ca organele și or
ganizațiile de partid să exercite un 
control mai susținut, să îndrume 
și să organizeze mai eficient buna 
gospodărire și folosire a mijloace
lor materiale și bănești, să atragă 
masele largi populare, oamenii 
muncii la realizarea controlului, la 
îmbunătățirea activității la fiecare 
loc de muncă.

Pornind de la faptul că adevăra- 
ții stăpîni ai tuturor mijloacelor de 
producție, ai tuturor bunurilor ma
teriale sînt oamenii muncii, popo
rul, trebuie să organizăm în așa fel 
activitatea încît toți ce; ce mun
cesc să simtă răspunderea și să 
participe efectiv la buna gospodă
rire și folosire a mijloacelor mate
riale și bănești. Numai în felul a- 
cesta vom putea obține rezultate 
superioare, la nivelul condițiilor și 
posibilităților sporite de care dis
pune astăzi economia noastră na
țională. Numai astfel activitatea 
noastră economică se va încheia 
cu rezultate tot mai bune, vom pu
tea obține atît o dezvoltare în ritm 
susținut a industriei și agriculturii, 
cît și creșterea într-o măsură mai 
mare a nivelului de trai al între
gului popor.

Tovarăși,

Informarea prezentată cu privi
re la -inundațiile din primăvară v-a 
putut da ° imagine atît asupra di
mensiunilor acestei calamități fără 
precedent care s-a abătut peste 
țara noastră, cît și, mai cu seamă, 
asupra vastei activități depuse 
pentru limitarea sau prevenirea e- 
fectelor catastrofei, asupra muncii 
uriașe a sute și sute de mii de oa
meni care, zi și noapte, nu și-au 
precupețit eforturile în lupta cu fu
ria apelor. Trebuie să spunem că 
dacă inundațiile nu au provocat 
daune și mai mari, aceasta se dato- 
rește măsurilor ferme, hotărîte, 
care au fost luate, eroismului de 
care au dat dovadă cetățenii pa
triei noastre. Ați ascultat aici pe 
primii-secretari din județele care 
au avut cel mai mult de suferit de 
pe urma inundațiilor. Dar ceea ce 
au arătat aici tovarășii nu redă 
decît într-o mică măsură — și este 
și greu de altfel de redat în cu
vinte — amploarea și gravitatea 
inundațiilor din mai și iunie. Am 
vizitat în perioada aceea aproape 
toate județele calamitate. Dacă nu 
aș fi fost la fața locului, nu aș fi 
înțeles poate pe tovarășii care dă
deau telefon din oră în oră pentru 
a solicita sprijin în lupta cu apele 
dezlănțuite. Intr-adevăr, tovarăși, 
nu s-a exagerat cu nimic ceea ce 
s-a prezentat în presă — dimpotri
vă, poate mai degrabă nu s-a reu
șit să se redea la dimensiunile ei 
reale această calamitate. Trebuie 
să spunem că inundațiile au fost 
de o gravitate cu totul deosebită 
și că, în fapt, s-a făcut tot ceea ce 
se putea face — de către comite
tele județene, organizațiile noastre 
de partid, de. către toți oamenii 
muncii — pentru a opri furia ape

lor, pentru a diminua și limita pa
gubele. S-a lucrat în unele locuri — 
îndeosebi de-a lungul Dunării — 
săptămîni întregi în condiții ex
trem de grele pentru a preîntîm- 
pina noi revărsări. La Porțile de 
Fier, în două rînduri au fost situa
ții excepțional de dificile, dar în
tregul colectiv a lucrat zi și noap
te pentru a înlătura pericolul care 
amenința grav întreaga lucrare. 
De-a lungul Dunării, zeci și zeci de 
mii de oameni au lucrat la înăl
țarea digurilor, la astuparea ime
diată a fisurilor ce se creau în di
guri. Numai astfel am putut împie
dica o catastrofă cu consecințe 
greu de reparat: inundarea luncii 
Dunării, a bălților de pe Dunăre, 
care ar fi afectat sute și sute de 
mii de hectare, nenumărate loca
lități.

Iată de ce doresc, în mod deose
bit, ca și în cadrul plenarei să a- 
duc mulțumiri tuturor celor care 
în acele zile și săptămîni au depus 
o muncă cu adevărat eroică. Me
rită să subliniez că în aceste grele 
împrejurări s-au demonstrat, o dată 
mai mult, solidaritatea și unitatea 
întregului nostru popor în jurul 
partidului. Felul în care toți cetă
țenii patriei au răspuns chemării 
partidului și guvernului pentru a- 
jutorarea zonelor calamitate dove
dește, de asemenea, o înaltă con
știință socialistă, încrederea ne
strămutată în partidul nostru co
munist.

Se cuvine să relev în mod deose
bit atitudinea clasei muncitoare, 
care, și de data aceasta, s-a aflat 
în primele rînduri, îndeplinindu-și 
în mod strălucit rolul său de clasă 
conducătoare a societății socialiste. 
De asemenea, trebuie să evidențiez 
atitudinea țărănimii noastre, aliata 
de nădejde a clasei muncitoare, 
care de atîtea ori In istorie a înțe
les să facă totul pentru a-și aduce 
contribuția la învingerea marilor 
greutăți prin care a trecut poporul 
român. Așa cum am mai spus și 
în alte ocazii, intelectualitatea nu 
a rămas mai prejos ; ea a răspuns 
cu însuflețire chemării partidului, 
contribuind — alături de clasa 
muncitoare, de țărănime — la re
facerea și asigurarea cursului nor
mal al vieții economice și sociale. 
Iată de ce partidul și statul nostru 
au apreciat și apreciază rolul im
portant pe care îl are intelectuali
tatea în societatea noastră — in
telectualitatea care s-a identificat 
în întregime cu cauza construcției 
socialiste. Viața a demonstrat încă 
o dată că unirea muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, sub condu
cerea partidului, reprezintă o forță 
uriașă, capabilă să învingă orice 
greutăți, să asigure înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor construcției so
cialiste.

Consider că este de datoria mea 
să subliniez și In cadrul plenarei 
rolul important jucat de militarii 
forțelor armate, înalta răspundere 
și devotamentul cu care ei și-au 
îndeplinit datoria față de patrie 
în aceste grele împrejurări. De a- 
semenea. doresc să evidențiez a- 
portul însemnat al gărzilor patrio
tice, al minunatului nostru tineret, 
al unităților de pregătire militară 
ale acestuia.

Față de amploarea fără prece
dent a inundațiilor din acest an se 
impun măsuri deosebite pentru e- 
vitarea unor noi distrugeri în vii
tor. în primul rînd sînt necesare 
lucrări suplimentare, față de ceea 
ce ne gîndisem inițial, pentru re
gularizarea cursurilor unor ape, 
pentru construirea de baraje și 
diguri.

Așa cum s-a arătat în plenară, 
acolo unde au existat baraje pe 
cursul unor ape s-a putut evita 
sau diminua pericolul inundațiilor. 
Va trebui, de aceea, să revedem 
programul de hidroameliorații, ți
nînd seama de măsurile noi ce se 
impun a fi luate imediat. In mo
mentul de față se lucrează la în
tocmirea studiilor necesare; va 
trebui să facem o mobilizare ge
nerală a poporului pentru realiza
rea volumului de lucrări care se 
impun în această direcție. încă din 
acest an este necesar să fie refă
cute și consolidate digurile care au 
avut de suferit, să se ridice noi 
diguri pentru protejarea localită
ților și întreprinderilor. Conside
răm că este de datoria fiecărui co
mitet județean, a fiecărui comitet 
orășenesc să treacă de îndată — cu 
sprijinul specialiștilor — la rea
lizarea acestor măsuri pentru ca 
în eventualitatea unei situații ase
mănătoare să evităm pierderile su
ferite în acest an. Exemplul unui 
șir de orașe și întreprinderi a do
vedit că dacă avem o serie de di
guri — nu prea mari — putem di
minua în măsură însemnată pier
derile provocate de inundații. De 
aceea, organele și organizațiile de 
partid trebuie să ia măsuri hotărîte 
pentru a realiza încă din vara a- 
cestui an lucrări de protejare a lo
calităților și obiectivelor econo
mice expuse.

De asemenea, este necesar să or
ganizăm mai bine activitatea In
stitutului meteorologic. Se pare că 
va trebui să-1 înzestrăm mai bine, 
dar să vedem, în același timp, mai 
îndeaproape cum își desfășoară ac
tivitatea, pentru că n-au fost pu
ține cazurile cînd prevederile sale 
s-au confirmat... pe dos. Va tre
bui, de asemenea, să punem la 
punct sistemul de informare și a- 
vertizare, pentru că șl aici au a- 
părut unele deficiențe care au fă
cut ca în timpul inundațiilor o se
rie de localități să fie luate prin 
surprindere. De asemenea, va tre
bui să se îmbunătățească colabo
rarea cu țările vecine, în special 
cu acelea cu care avem rîurl co
mune, inclusiv în domeniul infor
mării și avertizării, pentru ca în 
comun să evităm pe viitor aseme
nea catastrofe.

Unitatea și hotărîrea cu care po
porul român a răspuns chemării 
partidului în aceste momente grele 
demonstrează încă o dată ce forță 
uriașă reprezintă un popor liber 
și stăpîn pe destinele sale, care 
făurește orînduirea socialistă, care 
muncește pentru dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, pentru victoria 
socialismului și comunismului.

Tovarăși,

La ordinea zilei avem și pregă
tirea celei de-a 50-a aniversări a 
partidului. Această aniversare va 
trebui să prilejuiască trecerea în 
revistă a întregii lupte desfășurate 
de partidul nostru în slujba clasei 
muncitoare, a poporului, a activi
tății sale pentru îndeplinirea rolu
lui de forță conducătoare în socie
tatea socialistă.

în condițiile grele ale inunda
țiilor, organele și organizațiile 
partidului nostru s-au dovedit la 
înălțimea rolului și răspunderii pe 
care le au față de popor. Comu
niștii, organizațiile și organele de 
partid au stat în primele rînduri 
ale luptei cu furia apelor, nu au 
precupețit nimic pentru asigurarea 
reluării cursului normal al între
gii vieți sociale. în aceste împre
jurări s-a dovedit încă o dată cît 
de strînsă este legătura partidului 
cu oamenii muncii de la orașe și 
sate, fără deosebire de naționali
tate, cu cîtă țpcredere urmează po
porul nostru partidul comunist, cu 
ce avînt înfăptuiește el politica sa 
marxist-leninistă, care corespunde 
pe deplin intereselor și năzuințe
lor întregii națiuni.

Iată de ce aniversarea partidului 
va fi o sărbătoare a întregului po
por. Ea trebuie să constituie un 
prilej de îmbunătățire a activității 
organizatorice și politice generale a 
partidului, a muncii tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
fiecărui comunist. întîmpinarea 
celei de-a 50-a aniversări trebuie 
să marcheze afirmarea și mai pu
ternică ' a rolului conducător al 
partidului în toate sectoarele de 
activitate. Organele de partid tre
buie să îmbunătățească conducerea 
activității din întreprinderi, din 
instituții, să desfășoare o intensă 
muncă politică pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea.

Sărbătorirea a 50 de ani de la 
crearea partidului va avea loc în 
primul an al noului cincinal. De 
aceea, ea va trebui să fie strîns 
legată de lupta pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societă
ții, pentru perfecționarea relațiilor 
socialiste, pentru dezvoltarea știin
ței și culturii, adîncirea democra
ției socialiste, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

în același timp, aniversarea creă
rii partidului trebuie să se desfă
șoare sub semnul intensificării ac
tivității internaționale a partidu
lui și statului nostru, pentru dez
voltarea colaborării și unității țării 
noastre cu statele socialiste, cu 
partidele comuniste și muncito
rești, pentru sporirea contribuției 
României la extinderea cooperării 
internaționale, a colaborării cu 
toate țările, fără deosebire de orîn- 
duire socială, la înfăptuirea secu
rității și păcii în Europa și în în
treaga lume.

Partidul și poporul nostru sînt 
profund conștiente că înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor construcției 
socialiste în România constituie un 
aport de seamă la cauza generală 
a socialismului. Totodată, prin ac
tivitatea sa internațională, Româ
nia își aduce contribuția la întă
rirea sistemului mondial socialist, 
a frontului antiimperialist, la lupta 
popoarelor pentru pace și progres 
social.

Desigur, tovarăși, punem în 
activitatea noastră un accent deo
sebit pe rezolvarea problemelor 
construirii socialismului din țara 
noastră. De altfel, nici nu se poate 
altfel în cazul unui partid de gu- 
vernămînt; el trebuie să dove
dească că știe să rezolve proble
mele practice ale construcției 
socialiste, să aplice învățătura 
marxist-leninistă în situația con

cretă din țara în care își desfă
șoară activitatea. Aceasta nu este 
nici pe departe o politică de izo
lare sau naționalistă — cum în
cearcă cîteodată unii să spună 
despre partidul și țara noastră. 
Dimpotrivă, a înfăptui țelurile 
socialismului înseamnă a te preo
cupa — acolo unde trăiești, unde 
muncești, unde istoria ți-a încre
dințat sarcina de a conduce socie
tatea — de soluționarea în condi-
ții cît mai bune a marilor pro-
bleme ridicate de făurirea noii
orînduiri.

în același timp, tovarăși, noi
înțelegem că este necesar — Și
acționăm în acest spirit — să stu
diem și experiența altor partide, 
a altor țări socialiste și ceea ce 
corespunde condițiilor noastre nu 
ne sfiim să aplicăm. Considerăm 
drept o necesitate ca între țările 
socialiste, între partidele comu
niste de guvernămînt să existe 
schimb de păreri, de informații, ca 
ele să-și studieze reciproc expe
riența în construcția socialismului 
și comunismului. Totodată, soco
tim necesar să extindem colabora
rea și întrajutorarea atît cu țările 
socialiste care fac parte din 
C.A.E.R., cît și cu toate celelalte 
țări socialiste, în scopul dezvoltă
rii și înfloririi fiecărei națiuni 
socialiste și, totodată, al întăririi 
întregului sistem socialist mondial.

După cum ați văzut din infor
mările prezentate plenarei, parti
dul și guvernul țării noastre au 
desfășurat în ultimele luni o largă 
activitate internațională. întreagă 
această activitate a fost realizată 
în spiritul hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului de a acționa 
cu fermitate și consecvență pen
tru dezvoltarea colaborării și uni
tății tuturor țărilor socialiste, 
pentru depășirea divergențelor 
existente — condiție indispensa
bilă în afirmarea forței și influ
enței socialismului în lume.

Partidul Comunist Român a par
ticipat la aniversarea centenarului 
nașterii lui Lenin, iar în cursul 
lunii mai, o delegație a partidului 
nostru a făcut o vizită în U.R.S.S. 
avînd convorbiri cu delegația 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, cu tovarășii L. I. Brej- 
nev, N. V. Podgomîi, M. A. Sus
lov și alți conducători ai partidu
lui și statului sovietic. în cadrul 
discuțiilor de la Moscova dintre 
delegația partidului nostru și de
legația P.C.U.S. au fost abordate 
o serie de probleme privind rela
țiile dintre * partidele și statele 
noastre, cît și un cerc larg de 
probleme ale situației internațio
nale. Aș dori să menționez că dis
cuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru și în urma lor 
am ajuns la concluzia comună de 
a acționa pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre partidele 
și țările noastre pe baza principii
lor marxist-leniniste, ale interna
ționalismului proletar, egalității 
în drepturi, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne. 
De asemenea, apreciem pozitiv 
discuțiile purtate ulterior, la Mos
cova, între delegația guvernului 
român condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și delegația gu
vernului Uniunii Sovietice condusă 
de tovarășul A. N. Kosîghin.

Zilele acestea, după cum cunoaș
teți, a avut loc vizita în România 
a unei delegații de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Kosîghin, cu 
care prilej a fost semnat Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică. 
Vizita delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice, dis
cuțiile pe care le-am avut cu a- 
cest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie to
vărășească, au permis desfășurarea 
unui rodnic schimb de păreri, au 
contribuit la mai buna cunoaștere, 
la adîncirea înțelegerii reciproce.

Noul tratat româno-sovietic sem
nat în aceste zile Ia București, care 
reglementează relațiile dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică pe o 
perioadă de 20 de ani, deschide 
noi perspective pentru dezvolta
rea în continuare a colaborării, 
prieteniei și alianței dintre parti
dele și țările noastre. El promo
vează principiile raporturilor de 
tip nou dintre țările socialiste, ba
zate pe marxism-leninism, pe inter
naționalism proletar, pe egalitate 
în drepturi și neamestec în trebu
rile Interne, pe respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
pe întrajutorare și avantaj reci
proc. Fără îndoială că acest tratat 
va aduce o contribuție de preț la 
cauza colaborării și unității țări
lor socialiste, a progresului și păcii 
în lume. Partidul și poporul nostru 
vor face totul pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, cu 
popoarele Uniunii Sovietice, consi
derând că aceasta corespunde atît 
intereselor țărilor și partidelor 
noastre, cît și intereselor generale 
ale socialismului și păcii.

Am avut, de asemenea, în ultima

vreme o serie de convorbiri cu 
conducători și delegații ale unor 
partide comuniste și muncitorești 
și mișcări de eliberare națională : 
cu Santiago Carillo, secretarul ge
neral al P.C. din Spania, cu Georges 
Marchais, secretar general ad
junct al P. C. Francez, Alvaro 
Cunhal, secretar general al P.C. 
Portughez, Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al P.C. Italian, cu 
Azis Mohamed, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Irakian, cu Ruben Da
rio Sousa, secretar general al Par
tidului Poporului din Panama, cu o 
delegație a Partidului Comunist 
Mexican, cu delegația Partidului 
Comunist Dominican, a Partidului 
de stînga (comuniștii) din Suedia, 
cu președintele mișcării de elibe
rare națională din Africa de Sud- 
Vest și cu alte delegații.

De asemenea, au avut loc nu
meroase schimburi între delegații 
de activiști ai partidului nostru și 
ai partidelor comuniste din țările 
socialiste și din unele țări capita
liste. Cu prilejul unor congrese la 
care au participat și delegații ale 
partidului nostru au fost purtate 
convorbiri cu un mare număr de 
partide.

In acest cadru aș dori să mă re
fer și la vizita făcută de tovarășul 
Emil Bodnaraș, în fruntea unei de
legații a Marii Adunări Naționale 
și a Consiliului de Stat, în Repu
blica Populară Democrată Co
reeană și în Republica Populară 
Chineză. Cu acest prilej au avut 
loc convorbiri importante, cu re
zultate bune. Noi dăm o deosebită 
apreciere rezultatelor vizitei în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană — în special discuțiilor 
purtate cu tovarășul Kim Ir Sen. 
Această vizită și discuțiile au evi
dențiat dorința comună de a dez
volta relațiile dintre partidele și 
popoarele noastre, de a contribui 
la întărirea unității mișcării comu
niste internaționale.

De asemenea, apreciem în mod 
deosebit vizita delegației noastre 
de partid și de stat în Republica 
Populară Chineză, în special dis
cuțiile avute cu tovarășii Mao 
Tzedun, Lin Biao, Ciu En-lai, 
Kan Șen și alți conducători ai 
Partidului Comunist Chinez și ai 
statului chinez.

Cu acest prilej s-au evidențiat 
dezvoltarea relațiilor fructuoase 
dintre partidele și țările noastre, 
dorința comună de a acționa și în 
viitor în această direcție — ceea 
ce corespunde atît intereselor par
tidelor și țărilor noastre, cît și 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

întreaga noastră activitate oglin
dește preocuparea permanentă a 
partidului de a contribui Ia depă
șirea greutăților din cadrul mișcă
rii comuniste și muncitorești, la 
dezvoltarea și întărirea solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc, la întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste. Desi
gur, tovarăși, noi sîntem conștienți 
de faptul că întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești se 
poate realiza numai pe o bază 
nouă, în care să fie asigurate pe 
deplin autonomia și independența 
fiecărui partid comunist, dreptul 
de a-și elabora — corespunzător 
condițiilor concrete din țara în 
care-și desfășoară activitatea — 
linia sa politică generală. Sîntem, 
de asemenea, conștienți de faptul 
că dezvoltarea mișcării comuniste, 
a ideilor comunismului presupune 
o largă dezbatere liberă, analiza și 
interpretarea științifică a schimbă
rilor survenite în lume și — pe a- 
ceastă temelie — dezvoltarea crea
toare a învățăturii marxist-leni
niste în concordanță cu noile con
diții economico-sociale; în acest 
sens acționează și va acționa și în 
continuare Partidul Comunist Ro
mân.

Toată activitatea internațională 
desfășurată de P.C.R. și de guver
nul nostru corespunde pe deplin 
intereselor construcției socialiste 
în România, dezvoltării relațiilor 
partidului și statului nostru cu ță
rile socialiste și cu partidele comu
niste și muncitorești, precum și 
cauzei coeziunii țărilor socialiste, 
cauzei unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
întăririi forțelor antiimperialiste.

în această perioadă au avut, de 
asemenea, loc un șir de întîlniri 
și vizite pe linie de stat. în acest 
cadru se înscriu vizita președinte
lui Turciei în România, vizita pe 
care am efectuat-o în cursul lunii 
iunie în Franța, vizita președintelui 
Zambiei și vizita șahinșahului 
Iranului în România, precum și re
centa vizită a tovarășului Maurer 
în Republica Federală a Ger
maniei. Noi apreciem că aceste 
vizite, convorbirile pe care le-am 
avut au evidențiat încă o dată po
sibilitatea dezvoltării colaborării 
dintre state în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. România ac
ționează consecvent pentru inten
sificarea colaborării cu toate state

le, fără deosebire de orînduire so
cială, pentru instaurarea în viața 
internațională a unor relații bazate 
pe principiile independenței și su
veranității naționale, depline* e- 
galități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Considerăm că o importanță ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea unor 
relații normale între state au res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
amestec din afară, lichidarea ori
căror practici șl tendințe de domi
nație și dictat, abolirea forței ca 
mijloc de soluționare a probleme
lor internaționale litigioase.

Desigur, tovarăși, dacă activita
tea internațională a României se 
bucură de ecou în multe state, a- 
ceasta se datorește faptului că po
litica sa externă corespunde situa
ției internaționale de astăzi, că 
principiile pentru care militează 
țara noastră pe arena internaționa
lă sînt principii care se impun tot 
mai mult ca singurele ce pot asi
gura o colaborare rodnică, pașnică, 
între toate popoarele lumii.

Viața demonstrează continuu că 
problemele internaționale nu pot 
fi soluționate decît cu participarea 
tuturor statelor — fie ele mari sau 
mici — că țările mici și mijlocii, 
desfășurînd o politică consecventă 
de colaborare și de pace, pot adu
ce, împreună cu marile puteri, o 
contribuție fructuoasă la soluțio
narea problemelor internaționale. 
De altfel, în lumea de astăzi nu se 
mai pot rezolva problemele prin 
nesocotirea intereselor nici unui 
popor. Evenimentele din Indochina 
demonstrează cu toată claritatea că 
atunci cînd un popor — chiar mic 
— este hotărît să-și apere indepen
dența și suveranitatea națională, să 
nu admită dominația imperialistă, 
el poate face aceasta cu succes, 
bucurîndu-se de sprijinul unanim 
al popoarelor lumii.

în activitatea noastră internațio
nală am acordat și acordăm o a- 
tenție deosebită problemelor secu
rității pe continentul european. în
tâlnirile și discuțiile pe care le-am 
avut cu conducători de partide și 
de state, cu oameni politici și re
prezentanți ai opiniei publice ne-au 
întărit și mai mult convingerea că 
sînt create condiții pentru a se 
trece la pregătirea și organizarea 
unei conferințe a țărilor europene, 
care să netezească drumul spre în
făptuirea securității, spre soluțio
narea treptată a problemelor acu
mulate pe continent. De altfel, 
memorandumul miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor socialiste, 
care s-au întîlnit recent Ia Buda
pesta, a găsit o rezonanță favo
rabilă în rîndul tuturor popoa
relor ; el creează noi premise pen
tru trecerea la pregătirea și orga
nizarea conferinței europene.

Partidul și poporul nostru și-au 
manifestat și își manifestă îngrijo
rarea în legătură cu persistența în 
lume a unor focare de tensiune și 
încordare. Am acționat și acționăm 
pentru a sprijini lupta poporului 
vietnamez și a popoarelor din In
dochina, pentru a contribui la în
cetarea războiului din această pe
ninsulă ; trupele S.U.A. trebuie să 
se retragă, popoarele din această 
parte a lumii trebuie lăsate să-și 
rezolve singure problemele, fără 
nici un amestec din afară 1

De asemenea, acționăm pentru 
soluționarea conflictului din O- 
rientul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967, pentru retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, pentru asigurarea 
securității și integrității tuturor 
statelor și instaurarea păcii în 
această parte a lumii.

Și în viitor, partidul și guvernul 
țării noastre vor acționa în spiritul 
directivelor Congresului al X-lea al 
partidului, pentru dezvoltarea co
laborării cu toate țările socialiste, 
pentru unitatea tuturor forțelor an
tiimperialiste, pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor cu toate țările și 
popoarele lumii, pentru pace și se
curitate în lume.

Tovarăși,

în fața partidului și poporului 
nostru stau sarcini de mare impor
tanță și răspundere. Plenara noas
tră este chemată să adopte hotă- 
rîri de mare însemnătate pentru 
activitatea de viitor. Avem deplina 
convingere că întregul partid și în
tregul popor vor acționa în strînsă 
unitate în jurul Comitetului Cen
tral, pentru îndeplinirea tuturor 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al X-lea, pentru dezvoltarea în 
continuare a întregii noastre socie
tăți și ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a oa
menilor muncii din patria noastră.

Cred că sînteți de acord să adre
săm tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, tuturor oamenilor 
muncii urări de noi și noi succese 
în activitatea consacrată dezvoltă
rii economiei, științei și culturii, în
floririi întregii țări, făuririi socia
lismului și comunismului în patria 
noastră. (Aplauze puternice, pre
lungite).
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DEZBATERILE PLENAREI C.C. AL P.C.R.
Tov. Richard Winter

Vorbitorul a apreciat in mod 
deosebit faptul că la plenară, 
alături de preocupări de pers
pectivă, se pun în dezbatere și 
probleme ale activității curente 
a întregului partid și popor, 
ca aceea a măsurilor ce se im
pun a fi luate în continuare pen
tru înlăturarea efectelor calami
tăților naturale ce s-au abătut 
asupra țării noastre în ultimele 
luni. Nu numai acum — a sub
liniat vorbitorul — ci din pri
mele ore ale inundațiilor, am 
simțit grija conducerii partidu
lui și statului nostru, care, 
prin indicațiile prețioase da
te organelor centrale și jude
țene, prin chemarea lansată în
tregului nostru popor, a deter
minat o atmosferă de încredere 
și optimism, de dîrzenie și calm, 
care a asigurat în acele momen
te de grea încercare concentra
rea eforturilor tuturor spre sal
varea vieților omenești, a bunu
rilor materiale și limitarea dau
nelor provocate de inundații.

Măsurile adoptate de condu
cerea de partid și de stat în zi
lele imediat următoare începu
tului calamităților, sprijinul di
rect dat de conducerea partidu- 
'ui, județelor și localităților i- 
nundate, ne-au întărit dîrzenia și 
hotărîrea de a face totul ca ur
mările calamităților să fie cît 
mai curînd înlăturate. Inundați
ile au afectat și în județul nos
tru 23 de localități, 250 unități 
socialiste Industriale, agricole 
și comerciale, 2147 locuințe, 
drumuri, poduri, căi ferate 
și șosele etc., cauzînd pagube di
recte în valoare de peste 225 
milioane lei. La acestea se adau
gă și pagube indirecte, provoca
te de nerealizarea planului de 
producție în unitățile economice 
calamitate, cu peste 172 de mi
lioane lei, iar în unitățile agri
cole cu 53 milioane lei.

Vorbitorul a arătat in conti
nuare că, datorită mobilizării 
tuturor forțelor existente, toate 
unitățile economice dip județ 
și-au reluat activitatea ; între
prinderea „Emailul Roșu" și 
Uzina textilă „Tîrnava" din mu
nicipiul Mediaș, cel mai greu 
lovite de inundații, vor atinge 
parametrii normali de produc
ție în această lună.

Efortul comun al oamenilor 
muncii români, germani, ma
ghiari, sub conducerea organe
lor de partid din județ, a făcut 
posibile realizarea și depășirea 
tuturor indicatorilor planului 
producției industriale pe primul 
semestru al acestui an și livra
rea suplimentară a unei produc- 
ții-marfă vîndută și încasată în 
valoare de 147 milioane lei.

Aceeași atenție s-a acordat și 
activității din agricultură pen
tru însămînțarea și reînsămin- 
țarea diferitelor suprafețe, pen
tru dezvoltarea zootehniei și 
asigurarea recoltării furajelor. 
Cu toate greutățile întîmpinate, 
a fost realizat pe județ fondul 
de stat la carne.

Alături de aceste preocupări, 
in atenția noastră a stat aprovi
zionarea în bune condiții a 
populației, fapt ce a determinat 
realizarea planului de desfacere 
pe primul semestru în propor
ție de 104,5 la sută.

Paralel cu munca în industrie, 
agricultură, comerț, pe șantie
rele de construcții și în celelalte 
domenii ale vieții sociale, ne-am 
ocupat de sprijinirea sinistra- 
ților, prin distribuirea ajutoare
lor primite din țară și din străi
nătate. Un număr mare de fa
milii sinistrate s-au mutat deja 
în apartamente noi, a căror exe
cuție a fost urgentată, iar pînă 
în prezent au fost acordate aju
toare bănești la 2 987 de familii, 
în valoare de peste 21 milioane 
lei, asigurîndu-li-se în același 
timp materiale de construcții 
pentru a-și putea reface cămi
nele distrase. Copiii sinistraților 
sint îngrijiți în cele mai bune 
condiții în taberele pionierești 
de la Săliște și Cisnădie.

In numele comitetului județean 
de partid, al tuturor locuitori-

Tov. Alexandru Iliescu
Proiectele de lege studiate în 

prezent, a arătat vorbitorul, sînt 
de natură să releve încă o dată, 
eu toată pregnanța, faptul că 
principalele domenii ale activi
tății economice și sociale sînt 
supuse, conform practicii parti
dului nostru, unor exigente exa
minări menite să asigure cadrul 
necesar edificării socialismului 
in patria noastră.

In județul Suceava, ca de alt
fel în întreaga noastră țară, 
proiectele acestor legi au fost 
primite cu multă satisfacție, cu 
un viu interes de întreaga masă 
de oameni ai muncii, partici
pant! la aceste dezbateri, apre
ciind că aceste noi reglementări 
vor aduce o contribuție substan
țială la organizarea mai temei
nică a producției și a muncii în 
agricultură, cît și la stabilirea 
unui riguros cadru legal pentru 
întărirea răspunderii în gospo
dărirea mijloacelor materiale și 
bănești ale statului nostru.

Am luat, de asemenea, cu
noștință, cu viu interes, de con
ținutul informării privind pa
gubele pricinuite de marile 
inundații din acest an și care au 
lovit greu avutul nostru na
țional. perturbînd temporar u- 
nele compartimente din dome
niile eoonomic și social. Deși, așa 
cum se arată în materialul stu
diat, greutățile provocate de ca
lamități sînt mari, cetățenii pa
triei noastre, dînd dovadă de e- 
roism și înaltă conștiință patrio
tică, au acționat cu hotărîre, u- 
măr la umăr, toți ca unul,_ în 
frunte cu comuniștii, salvînd, 
uneori chiar cu prețul vieții lor, 
bunurile materiale.

S-a muncit cu multă pasiune 
pentru înfăptuirea complexului 
de măsuri stabilite de conduce
rea partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
în acele momente grele s-a aflat 
în mijlocul poporului, fiindu-ne 
ca întotdeauna strălucit exemplu, 
dinamizînd și mobilizind ener
giile, marile potențe creatoare 
ale națiunii noastre socialiste.

In această atmosferă de muncă 
încordată se încadrează și efor
turile oamenilor muncii din ju
dețul Suceava.

lor din județul Sibiu, doresc să 
exprim calde mulțumiri și recu
noștință conducerii partidului și 
statului, 
general, 
Ceaușescu, 
multilateral 
lui nostru, 
impresionați 
care au dat 
țele și capitala țării, care ne-au 
oferit un important sprijin ma
terial, tehnic și uman, chiar și 
fără solicitările noastre. Exprim 
și pe această cale mulțumirile 
noastre organelor centrale, ju
dețene, primilor secretari, popu
lației și armatei țării 
pentru tot ceea ce au 
acest prilej.

personal secretarului 
tovarășului

pentru 
acordat 

Am fost 
de solicitudinea de 
dovadă toate jude-

Nicolae 
ajutorai 
județu- 
profund

noastre 
făcut cu

Sîntem conștienți de faptul 
că în activitatea noastră va tre
bui să acordăm o atenție spori
tă realizării integrale a planu
lui de investiții. Deși în luna 
iunie în ceea ce privește inves
tițiile s-a atins un ritm de peste 
11 la sută, realizările pe semes
trul I reprezintă doar 41,7 la 
sută din sarcina anuală. Vom 
depune toate eforturile, tn a 
doua jumătate a anului, pentru 
ca planul ultimului an al cinci
nalului să fie realizat în mod 
exemplar, să îndeplinim anga
jamentele suplimentare luate 
de colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, de toți 
oamenii muncii — români, 

germani, maghiari, aducîndu-ne 
din plin contribuția la efortul 
comun al întregului popor pen
tru înlăturarea efectelor inunda
țiilor din acest an, pentru crea
rea condițiilor necesare îndepli
nirii planului pe anul 1971.

Informarea prezentată cu pri
vire la activitatea externă a 
partidului și statului nostru ne-a 
înfățișat preocuparea constantă 
a conducerii pentru promovarea 
unei politici internaționale în 
lumina hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului, pe care 
toți oamenii muncii de pe me
leagurile sibiene o aprobă și o 
susțin cu convingerea că este 
expresia năzuințelor și interese
lor lor, ale tuturor cetățenilor 
patriei noastre, fără deosebire 
de naționalitate. Dăm o înaltă 
prețuire efortului făcut de par
tidul și statul nostru, pentru 
prietenia și colaborarea cu toate 
țările socialiste, pentru în
tărirea solidarității cu par
tidele comuniste frățești și 
alte forțe antiimperialiste, pro
gresiste. pentru triumful cauzei 
socialismului, pentru a promova 
un climat de înțelegere și secu
ritate în Europa și în lume. în 
acest sens, țin să-mi exprim a- 
probarea față de rezultatele po
zitive ale vizitei, care s-a în
cheiat ieri, a delegației de par
tid și guvernamentale a U.R.S.S., 
condusă de tovarășul Kosîghin, 
care prin semnarea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, prin convor
birile tovărășești pe care le-a 
prilejuit, a adus o contribuție 
de seamă la dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre Româ
nia și U.R.S.S., la cauza unității 
țărilor socialiste, la lupta pen
tru apărarea și întărirea păcii. 
Sîntem convinși că noul tratat 
încheiat între cele două state 
socialiste va fi un puternic 
instrument de dezvoltare a prie
teniei și alianței româno-sovie- 
tice — pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internațio
nalismului socialist — va favoriza 
extinderea cooperării pe toate 
planurile, va sluji unității țări
lor socialiste. întăririi păcii în 
lume.

Mă declar întru totul de acord 
cu măsurile propuse pentru a- 
niversarea a 50 de ani de la 
crearea partidului și îmi exprim 
convingerea că oamenii muncii 
din județul Sibiu, în frunte cu 
comuniștii, vor cinsti acest eve
niment deosebit din viața par
tidului și poporului nostru cu 
rezultate remarcabile în toate
domeniile vieții economice, po
litice și sociaJ-culturale.

Angajamentele inițiale luate 
în întrecerea între județe au fost 
suplimentate în toate .unitățile 
economice. Prin mobilizarea oa
menilor muncii, lucrîndu-se și 
duminicile și în schimburi pre
lungite, obiectivele industriale 
afectate de inundații au fost re
puse în funcțiune integral după 
scurtă vreme, iar golurile din 
producție au fost integral recu
perate, astfel că putem raporta 
astăzi plenarei că sarcinile de 
plan pe semestrul I și angaja
mentele asumate au fost înde
plinite și depășite.

Industria suceveană a dat pes
te plan o producție marfă 
insumînd peste 60 milioane lei. 
S-au livrat suplimentar la ex
port produse în valoare de 
peste 15 milioane lei, s-au redus 
cheltuielile de producție pe pri
mele 5 luni cu aproape 9 mi
lioane lei și s-au realizat peste 
plan beneficii în valoare de 24 
milioane lei.

In același timp, planul de in
vestiții a fost realizat în pro
porție de aproape 47 la sută față 
de prevederile anuale, din care 
50 la sută la construcții-montaj, 
punîndu-se în funcțiune obiecti
vele prevăzute pentru această 
perioadă.

Și în agricultură — sector ce a 
fost afectat de inundații — s-a 
reușit ca toate suprafețele să 
fie însămânțate și reînsămînțate, 
depășindu-se cu 600 ha planul la 
cultura cartofului. în prezent, 
cooperatorii acordă toată atenția 
întreținerii în bune condiții a 
culturilor, desfășurării în condi
ții optime a campaniei de re
coltare.

îndeplinind și depășind anga
jamentele luate, vom spori con
tribuția județului nostru la asi
gurarea aprovizionării populației 
și a industriei cu materia primă 
necesară.

Oamenii muncii suceveni, sub 
îndrumarea și conducerea per
manentă a organelor de partid, 
sînt hotăriți să facă totul pen
tru îndeplinirea exemplară și 
depășirea sarcinilor ce ne stau 
în față pentru anul 1970, ultimul 
an al actualului cincinal.

Comuniștii, toți oamenii mun

cii din județul Suceava, alături 
de întregul nostru popor, dau o 
înaltă apreciere activității la
borioase, neobosite, a conducerii 
partidului nostru, contribuției 
personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la rezolvarea în chip 
strălucit a problemelor dezvoltă
rii și progresului neîntrerupt al 
patriei, muncii stăruitoare de 
promovare a principiilor funda
mentale. marxist-leniniste, sta
tornicite la baza politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru, politică ce exprimă năzuin
țele cele mai fierbinți ale na
țiunii noastre, fiind orientată cu 
consecvență spre întărirea sis
temului mondial socialist și a- 
sigurarea păcii în lume.

Tov. Iosif Uglar
In primăvara acestui an, po

porul nostru a fost pus la o grea 
încercare, cauzată de dezlănțui
rea celor mai catastrofale inun
dații cunoscute vreodată în isto
ria României. Acest fenomen na
tural a afectat deosebit de grav 
și județul Satu-Mare. Intr-un 
interval de timp extrem de 
scurt, zona din bazinul Someșu
lui, reprezentînd circa 30 la sută 
din suprafața județului, inclusiv 
municipiul Satu-Mare, a fost a- 
coperită de apă. Someșul era 
la 14 mai un fluviu uriaș, în 
unele locuri cu o lățime de 15 
km și cu un debit de apă la 
Satu-Mare de 3 600 mc/s, față 
de 2 000 m c la care au fost di
mensionate digurile și podurile 
existente. Cotele apelor au atins 
la Satu-Mare 9 m, depășind cu 
peste 2 m nivelul cotei de inun
dații. ,

In fața acestei situații, biroul 
comitetului județean de partid 
a întreprins o seamă de măsuri, 
vizînd limitarea distrugerilor 
pricinuite de inundații, apărarea 
populației, salvarea avutului 
obștesc și a bunurilor perso
nale. La supraînălțarea și con
solidarea digurilor, la combate
rea infiltrărilor au muncit peste 
40 000 de oameni, efectuînd lu
crări pe o distanță de 57 km. 
Numărul persoanelor evacuate 
s-a ridicat la 25 000. Au fost 
puse la adăpost peste 250 mașini 
și utilaje de mare valoare, pre
cum și peste 7 500 t de materii 
prime și materiale ; în același 
timp au fost evacuate din 
locurile periclitate de inundații 
peste 3 400 t de mărfuri indus
triale și alimentare.

O vastă acțiune, de-a dreptul 
dramatică, s-a desfășurat pen
tru salvarea populației rămase 
izolate în mijlocul apelor. Mun
citori, țărani, intelectuali, mili
tari, membri ai gărzilor pa
triotice, ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului au în
fruntat cu eroism stihiile dez
lănțuite ale naturii, smulgînd 
furiei apelor mii și mii de vieți 
omenești.

In acțiunile de salvare au fost 
folosite numeroase bărci, trac
toare, remorci, camioane, amfi- 
bii și elicoptere trimise în ajuto
rul nostru de către Comitetul 
nostru Central. Pentru cazarea 
provizorie a populației sinistrate 
s-au amenajat 33 de centre unde 
au fost adăpostite peste 20 000 
persoane. Acțiunile de salvare a 
populației și a bunurilor mate
riale s-au desfășurat în împre
jurări extrem de grele. S-a mun
cit zi și noapte, fără lumină e- 
lectrică, fără legături telefonice, 
fără combustibil, fără apă, re
țeaua transporturilor și de cale 
ferată a fost complet paralizată. 
Cu acest prilej, au ieșit încă o 
dată la iveală spiritul de abne
gație al oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, înal
tul lor patriotism, încrederea ne
clintită în partidul nostru, în 
conducerea sa.

Cu toată uriașa mobilizare de 
forțe, s-au înregistrat mari pier
deri în județul nostru. Numărul 
celor morți este de 56 ; au fost 
inundate 39 de localități și muni
cipiul Satu-Mare. Au fost dis
truse sau grav avariate 5 919 lo
cuințe, rămînînd fără adăpost 
peste 21 000 de persoane. Inun
dațiile au provocat în județul 
nostru daune materiale de circa 
500 nfilioane lei.

Trebuie să subliniem că pier
derile de vieți omenești și de 
bunuri materiale ar fi fost in
comparabil mai mari dacă nu 
am fi avut în acele momente de 
grele încercări ajutorul perma
nent, deosebit de prețios, al con
ducerii superioare de partid și 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, care s-a in
teresat zi și noapte de evoluția 
situației, a indicat măsuri în le
gătură cu ajutorarea sinistrați- 
lor. Un moment de o excepțio
nală importanță a fost prezența 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul nostru în 
toiul luptei pe viață și pe moar
te împotriva stihiilor dezlănțuite. 
Cuvintele de îmbărbătare și pre
țioasele indicații primite la fața 
locului au avut un rol determi
nant în mobilizarea tuturor for
țelor umane și materiale, pentru 
diminuarea efectelor catastrofei, 
pentru normalizarea vieții eco
nomice și sociale. Cunoașterea 
nemijlocită a situației grave în 
care se afla județul nostru a per
mis conducerii superioare de 
partid și de stat să stabilească 
măsuri de maximă operativitate 
și eficiență. Au fost mobilizate 
noi detașamente de militari și 
mijloace tehnice. S-a acordat un 
prețios ajutor în aprovizionarea 
populației, organizarea asisten
ței sanitare, cazarea provizorie a 
persoanelor sinistrate, înlătu
rarea distrugerilor și repunerea 
grabnică în funcțiune a capaci
tăților de producție.

Tov. Ștefan Boboș
Vorbitorul a arătat că ambele 

proiecte de legi supuse dezba
terii plenarei, proiecte ce au fost 
date publicității, au fost primite 
cu mult interes de către oamenii 
muncii din județul Neamț. Me
ritul deosebit al acestor impor
tante documente îl constituie 
faptul că reunesc, într-un sistem 
unitar, fundamentat din punct 
de vedere juridic, o serie întrea
gă de norme privind căile și 
mijloacele de utilizare a întregii 
baze materiale și a forței de mun
că. pentru a obține maxi
mum de randament în folosul 
întregii societăți. Aceasta le con

Asigurăm conducerea partidu
lui și statului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar ge
neral — a subliniat în încheiere 
vorbitorul — că oamenii muncii 
din județul Suceava, mobilizați 
de organizațiile de partid, vor 
munci cu toată abnegația, cu 
înalt spirit de răspundere și dă
ruire pentru înfăptuirea întoc
mai a politicii interne și ex
terne a partidului nostru, adu- 
cîndu-ne o contribuție sporită la 
înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea, în- 
tîmpinînd, în acest fel, cu rezul
tate deosebite, glorioasa aniver
sare a creării Partidului Comu
nist Român.

Dați-mi voie, tovarăși, ca, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, să 
exprim calde mulțumiri condu
cerii superioare a partidului, a- 
sigurînd-o că sîntem hotăriți să 
muncim în așa fel îneît in cursul 
acestui an să refacem tot ce a 
fost distras de furia apelor.

Biroul comitetului județean 
de partid și comitetul executiv 
al consiliului popular județean 
au întocmit un amplu plan de 
măsuri în vederea recuperării 
pierderilor și lichidării consecin
țelor inundațiilor. Scopul princi
pal al acestor măsuri îl consti
tuie asigurarea tuturor condiții
lor pentru realizarea integrală a 
planului de stat pe 1970. în 15 
zile au fost repuse în funcțiune 
toate capacitățile industriale a- 
fectate de inundații. Prin efortu
rile stăruitoare ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor a fost 
recuperată o producție de 28 mi
lioane lei, iar pînă la sfîrșitul 
trimestrului III vom asigura re
cuperarea întregii producții res
tante.

In domeniul agriculturii s-au 
întreprins măsuri de refacere a 
culturilor compromise în urma 
inundațiilor, reînsămînțîndu-se o 
suprafață de peste 80 000 ha. De 
asemenea, s-a trecut la reface
rea construcțiilor zootehnice dis
truse sau avariate și la comple
tarea efectivelor de animale. în 
același timp, ne preocupăm de 
asigurarea necesarului de furaje 
prin folosirea tuturor rezervelor 
existente. Vom asigura realiza
rea integrală a planului în legu
micultura și zootehnie.

O atenție deosebită vom acor
da refacerii fondului de locuin
țe care a avut de suferit foarte 
mult de pe urma inundațiilor. 
Constructorii au dat în folosință 
pînă acum familiilor sinistrate 
224 apartamente. Ne-am propus 
să acționăm în așa fel îneît pînă 
la sfîrșitul anului toate familii
le rămase fără adăpost să intre 
în case noi.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că pentru evitarea în vii
tor a unor consecințe de am
ploarea celor pricinuite de mari
le inundații din lunile mai și iu
nie sînt deosebit de importante 
măsurile preconizate în docu
mentul care este supus dezbate
rii plenarei Comitetului Central. 
Biroul comitetului județean de 
partid, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a analizat 
împreună cu un colectiv de spe
cialiști din cadrul Academiei 
Republicii Socialiste România și 
al Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii factorii care au ge
nerat inundațiile din primăvara 
acestui an și măsurile de preve
nire a unor astfel de calamități. 
In lumina acestei analize, con
siderăm necesar să se asigure 
pe viitor redimensionarea digu
rilor actuale ale rîurllor Someș, 
Tur și Crasna, corespunzător de
bitelor și nivelurilor înregistra
te în acest an, regularizarea al
biei rîului Someș în zona Satu- 
Mare pe circa 12 km, redimen
sionarea deschiderilor celor două 
poduri pe Someș din municipiul 
Satu-Mare în concordanță cu lu
crările de regularizare a albiei 
și redimensionarea digurilor.

Sîntem pe deplin conștienți că 
pentru a șterge în întregime 
urmele lăsate de Inundații va 
trebui să depunem încă mari e- 
forturi. Comitetul județean de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități din 
județ nu vor uita niciodată ceea 
ce a făcut pentru noi Comitetul 
Central, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu vor uita 
solidaritatea cu care au fost în
conjurați de întreaga țară. Sîn
tem ferm hotăriți să nu ne pre
cupețim energia pentru reface
rea cît mai grabnică a obiecti
velor distruse, pentru îndeplini
rea și depășirea tuturor sarci
nilor de plan, aducîndu-ne ast
fel contribuția activă la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră 
patrie. Sînt întru totul de acord 
cu informarea Comitetului Exe
cutiv cu privire la inundații și 
la măsurile pentru înlăturarea 
efectelor acestor calamități și cu 
propunerea ca plenara să adre
seze o chemare organizațiilor de 
partid, comuniștilor din întrea
ga țară de a se situa perma
nent în fruntea acțiunilor de re
construcție pentru depășirea 
greutăților cauzate de Inundații.

In încheiere, îmi exprim ade
ziunea totală față de activitatea 
internațională a partidului și a 
statului nostru, activitate slu
jind intereselor vitale ale po
porului român, cauzei întăririi 
prieteniei frățești cu toate ță
rile socialiste, cauzei păcii și 
progresului social.

feră o deosebită valoare prac
tică.

Referindu-se la pagubele pri
cinuite de calamitățile naturale 
din primăvara anului acesta, 
vorbitorul a subliniat că ele sînt 
impresionante și au afectat 
foarte serios economia țării. Este 
adevărat că în județul nostru 
efectele inundațiilor au fost mult 
mai reduse. Pagubele se cifrează 
la peste 40 milioane lei, însă noi 
depunem eforturi ca acestea să 
fie cît mai repede requperate. Și 
nouă ne este propriu optimismul 
ce caracterizează munca plină 
de elan a întregului popor pen

tru înlăturarea tuturor pagube
lor pricinuite. Avem posibilita
tea ca încă pînă la sfîrșitul anu
lui să lăsăm de domeniul amin
tirilor efectele distrugerilor pro
vocate și să dovedim tuturor că 
poporul nostru este capabil să 
recupereze pagubele mari, să în
deplinească întocmai sarcinile 
cincinalului actual și să pregă
tească toate condițiile pentru 
îndeplinirea viitorului plan eco
nomic pe cinci ani.

In urma indicațiilor și îndru
mărilor pe care le-am primit cu 
ocazia vizitei în județul nostru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ne-am propus ca pînă la finele 
anului să dăm peste plan peste 
300 milioane lei la producția in
dustrială. 15 milioane lei va
lută la export, să reducem sim
țitor cheltuielile de producție, să 
dăm însemnate beneficii peste 
plan. De asemenea, ca răs
puns la chemarea cooperato
rilor din județul Teleorman,
țărănimea cooperatistă din ju
deț va contribui suplimen
tar, cu însemnate cantități
de produse agroalimentare, la 
fondul centralizat al statului. 
Aș dori să informez plenara Co
mitetului Central, pe tova
rășul secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, că angajamentele 
luate se îndeplinesc cu succes. 
La finele semestrului I, mai mult 
de jumătate din angajamente 
s-au realizat. In industrie, pla
nul producției marfă a fost de
pășit cu 163 milioane lei, planul 
la export cu peste 9 milioane 
lei valută, iar beneficiile supli
mentare însumează circa 60 
milioane lei. Avem toate con
dițiile ca pînă la sfîrșitul anului 
să îndeplinim și chiar să depă
șim aceste angajamente majo
rate.

Referindu-se la producția pen
tru export, vorbitorul a arătat că 
în primul semestru, deși planul 
a fost depășit, realizările nu re
prezintă decît 45 la sută din sar
cina anuală deoarece nu sînt a- 
sigurate contracte și comenzi 
pentru mărfurile produse. Minis
terele, întreprinderile de comerț 
exterior, cu care, ce-i drept, con
lucrăm mai bine anul acesta, 
trebuie să acționeze mult mai 
operativ pentru desfacerea pro
duselor noastre, desigur conco
mitent cu întreprinderile din ju
deț. Este bine că se urmărește 
conjunctura și obținerea unor 
prețuri cît mai avantajoase, însă, 
după părerea noastră, trebuie să 
avem în vedere și pierderile pe 
care le suferim din cauza sto
cării produselor luni de zile în 
magazii.

In continuare, vorbitorul a 
spus : vă rog să-mi îngăduiți să 
folosesc prilejul de a mă afla la 
tribuna plenarei Comitetului 
Central, spre a-mi exprima cu 
cel mai înalt sentiment de 
mîndrie, adeziunea deplină față 
de modul în care Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central și, 
îndeosebi, secretarul general al 
partidului nostru, înfăptuiesc 
cu hotărîre și perseverență po
litica externă stabilită de Con
gresul al X-lea al partidului nos
tru. Viața dovedește că România 
are astăzi, și la bine și la greu, 
mulți prieteni și că este înconju
rată de cel mai înalt respect din 
partea tuturor oamenilor de 
bună credință din lume. Aceasta 
se datorește în primul rînd po
liticii externe marxist-leniniste 
a partidului și statului nostru, 
fermității și consecvenței cu 
care promovăm, în toate împre
jurările, liniile fundamentale ale 
acestei politici. Așa cum este 
bine cunoscut, elementul cen
tral al acestei politici îl consti
tuie adîncirea continuă a pri
eteniei frățești și colaborării cu 
toate țările socialiste, preocu
parea constantă pentru întă
rirea unității țărilor sistemului 
mondial socialist, a partidelor 
comuniste și muncitorești, pe 

;baza marxism-leninismului. Do
resc să-mi exprim satisfacția și 
aprobarea față de rezultatele
pozitive ale vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a
U.R.S.S., vizită care s-a încheiat

Tov. Nicolae Vereș
însuflețirea cu care , întregul 

nostru popor, oamenii mun
cii din toate județele au pornit 
la îndeplinirea planului de dez
voltare economică și social-cul- 
turală a țării pe anul 1970 con
stituia premisa sigură a unor 
realizări remarcabile. Cursul a- 
cestor realizări ascendente a 
fost, însă, brusc și vremelnic 
conturbat de catastrofele cu
noscute într-o mare parte din 
județe, printre care și în județul 
Mureș. Tabloul pagubelor de 
peste un miliard provocate eco
nomiei județului Mureș este cu
noscut Comitetului Central, con
ducerii partidului și statului 
nostru și nu doresc să prezint 
descrierea lor.

Doresc să raportez plenarei 
Comitetului Central — a conti
nuat vorbitorul — că organizația 
județeană de partid, comitetul 
județean — atît în timpul inun
dațiilor, cît și de atunci încoace, 
au acționat organizat pe întregul 
front al refacerii economiei, a 
întregii vieți economice și so
ciale. Astăzi, întreaga activitate 
economică a județului se desfă
șoară în mod normal, toate uni
tățile lucrează la capacitatea 
normală. Comitetul județean a 
elaborat un program de recupe
rare a pierderilor de producție 
care se ridică la peste 400 de 
milioane lei. Numeroase între
prinderi, din dorința de a con
tribui la recuperări, lucrează 
peste capacitate. Munca cu ade
vărat eroică desfășurată de oa
menii muncii români, maghiari 
și germani, într-o unitate indes
tructibilă în jurul partidului și 
conducerii sale în timpul în
fruntării calamității, este conti
nuată cu toată intensitatea și în 
prezent pentru recuperarea pier
derilor.

Deși planul pe semestrul I nu 
a fost realizat ca urmare a cala
mităților. noi sîntem hotăriți să 
facem toate eforturile și să reali
zăm pînă la sfîrșitul acestui an 
întreaga producție pierdută, să 
realizăm integral planul de in
vestiții.

îmi fac o înaltă îndatorire 
aducînd în fața plenarei întrea
ga recunoștință, toată stima și 
considerația oamenilor muncii 
români, maghiari și germani din 
județ pentru grija, ajutorul și 
atenția acordate de conducerea 

Iert Comuniștii, întregul nos
tru popor acordă o înaltă 
prețuire Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
semnat cu ocazia acestei vizite. 
Noi considerăm că acest Tratai 
va deschide perspective și mai 
largi colaborării multilaterale 
dintre România și Uniunea So
vietică, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și întra
jutorării frățești, ale egalității 
în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. De a- 
semenea, avem convingerea că 
Tratatul va avea un rol pozitiv 
în lupta pentru menținerea 
păcii, zădărnicirea planurilor 
cercurilor imperialiste agresive, 
apărarea libertății și indepen
denței, a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta.

Doresc de asemenea să subli
niez importanța și rodnicia vi
zitei făcute de delegația Marii 
Adunări Naționale și a Consi
liului de Stat în Republica Popu
lară Democrată Coreeană și în 
Republica Populară Chineză. A- 
ceastă vizită a contribuit la dez
voltarea relațiilor atît pe linie 
de partid, cît și pe linie de stat 
cu Republica Populară Chineză, 
ceea ce este în interesul celor 
două popoare, al socialismului 
și păcii. Apreciez de asemenea 
importanța dezvoltării relațiilor 
cu Partidul Muncii din Coreea, 
cu Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Din activitatea desfășurată de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și în perioada din urmă 
pe care o analizăm rezultă încă 
o dată consecvența neabătută cu 
care partidul nostru înfăptuieș
te politica de dezvoltare a le
găturilor prietenești și de co
laborare cu partidele comuniste 
din țările socialiste, in scopul 
întăririi unității țărilor sistemu
lui mondial socialist.

Doresc, de asemenea, să re
lev contribuția activă a Româ
niei la destindere și cooperare 
în Europa, cauză importantă 
căreia i-au fost consacrate nu
meroase contacte, schimburi de 

•vizite ale șefului statului nostru 
și ale altor conducători ai țării 
cu factori de răspundere ai ță
rilor europene. Țin să mențio
nez, de asemenea, acțiunile 
întreprinse de România pentru 
amplificarea și îmbogățirea con
ținutului relațiilor dintre state
le continentului, inclusiv în ca
drul organizațiilor și reuniuni
lor internaționale, guverna
mentale și neguvernamentale, 
manifestările științifice, cultu
rale, precum și pe linia organiza
țiilor obștești, de tineret ; toa
te acestea pun în evidență pre
ocuparea constantă a partidului 
și guvernului țării noastre de 
a contribui la cauza păcii, cola
borării și securității în Europa.

îmi exprim deplinul acord 
cu poziția consecventă a condu
cerii noastre de partid și de 
stat că înfăptuirea securității 
europene, inclusiv pregătirea și 
organizarea conferinței consa
crată acestui soop, trebuie să 
fie rodul contribuției tuturor 
popoarelor, a tuturor forțelor 
progresiste ale continentului. 
Sînt convins de necesitatea 
subliniată recent de tovarășul 
Ceaușescu ca în viața interna
țională să se pună capăt politi
cii de forță și dictat, să se re
nunțe la amenințare și amestec 
în treburile interne, să se pro
moveze o politică bazată pe res
pect și colaborare, asigurîndu-se 
posibilitatea ea fiecare națiune 
să-și hotărască soarta conform 
voinței sale. Ca prim-secretar al 
unui comitet județean de partid 
am dese întîlniri cu comuniștii, 
cu oamenii muncii ; cunosc bine 
sentimentul lor de mîndrie că 
sîntem membrii unui asemenea 
partid care militează în nume
le unei asemenea politici prin
cipiale, marxist-leniniste, cores
punzătoare intereselor vitale ale 
poporului român și ale întregii 
omeniri — a spus în încheiere 
vorbitorul.

superioară de partid, în acele 
grele clipe și, în continuare, pen
tru refacerea economică și so
cială a județului. Prezența se
cretarului general și a celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului în județ în zilele du
reroase ale dezastrului a încăl
zit inima fiecărui locuitor, care 
a simțit în adîncul firii sale cu
vintele de îmbărbătare, curaj și 
chemare la dirzenie, la unirea 
și mai strînsă a rîndurilor în 
lupta pentru depășirea greutăți
lor.

Comitetul județean de partid, 
toate cadrele, din momentul so
sirii în mijlocul nostru a stima
tului nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, au cîștigat forță și 
tărie. Pentru tot ajutorul acor
dat județului nostru, pentru gri
ja ce ni s-a purtat și ni se 
poartă în refacerea economiei și 
vieții sociale, pentru sutele de 
apartamente primite suplimentar 
pește plan, pentru marile canti
tăți de materiale de construcții 
— din care am și refăcut deja 
sute de case — de asemenea, 
pentru grija care s-a acordat în 
continuare aprovizionării tehni- 
co-materiale a întreprinderilor, 
doresc să adresez, cu acest pri
lej, mulțumirile noastre condu
cerii partidului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. In 
același timp îmi exprim senti
mente de caldă recunoștință 
militarilor forțelor noastre ar
mate care au dovedit un înalt 
eroism în eforturile pentru a- 
părarea populației și a între
prinderilor de furia apelor re
vărsate.

Adresez cu acest prilej mulțu
miri ministerelor, Comitetului 
municipal de partid al Capitalei, 
tuturor județelor, tuturor oame
nilor muncii din întreaga țară 
care ne-au copleșit cu ajutorul 
lor omenos, dînd dovada înaltu
lui spirit de unitate și întraju
torare care domină trainica și 
viguroasa noastră orânduire so
cială.

Doresc, de asemenea, să In
formez plenara că proiectele de 
lege cu privire la organizarea 
producției și a muncii în agri
cultură și cu privire la răspun
derea conducerilor organizațiilor 
socialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești 
au fost larg dezbătute în jude

țul nostru. Primul proiect a fost 
supus dezbaterii în cadrul co
mitetului județean de partid și 
după aceea la sate, în coope
rativele agricole de producție ; 
iar cel de-al doilea in întreprin
deri. Cu acest prilej, au fost fă
cute o serie de propuneri, care 
au fost înaintate organelor cen
trale ; și pe unele dintre ele 
le-am regăsit în sinteza propu
nerilor de îmbunătățire a pro
iectelor respective, ce a fost pre
zentată aci. Iată de ce susțin ca 
plenara să aprobe aceste docu
mente și să hotărască ca ele să 
fie supuse spre adoptare Marii 
Adunări Naționale.

Vorbitorul a continuat : Ca și 
în celelalte plenare și întruniri, 
și de data aceasta conducerea 
partidului ne-a prezentat sinte
tic activitatea internațională a 
partidului și statului nostru. Ca 
și în atîtea alte dăți, încerc un 
sentiment de mare satisfacție 
pentru desfășurarea rodnicei ac
tivități internaționale, pentru 
consecvența cu care partidul 
nostru luptă pentru întărirea re
lațiilor de prietenie și colabo

Tov. George Homoștean
Doresc să subliniez de la în

ceput însemnătatea deosebită a 
problemelor pe care plenara Co
mitetului Central al partidului 
nostru le examinează azi. pro
bleme care se încadrează armo
nios în preocupările susținute 
ale conducerii partidului pentru 
înfăptuirea neabătută a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea.

Importantele proiecte de legi 
supuse dezbaterii plenarei urmă
resc crearea unor condiții mai 
bune pentru munca organelor 
de stat economice, a organiza
țiilor cooperatiste, pentru stimu
larea răspunderii în ceea ce pri
vește organizarea producției 
și a muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplin* i în unitățile 
noastre socialist .

Această plenară a Comitetu
lui Central este prima după ma
rea încercare la care calamități
le naturale au supus țara noas
tră și care au lovit și județul 
Alba. Doresc să arăt în fața Co
mitetului Central că prezența 
secretarului general al partidu
lui în mijlocul maselor, îndru
mările, sprijinul și orientarea 
date întregii noastre activități, 
au constituit un ajutor deose
bit pentru comitetul județean de 
partid, pentru organele de stat 
și economice. Și cu acest prilej 
s-au verificat trăinicia legătu
rilor partidului nostru, ale con
ducerii sale cu masele, unitatea 
de granit a poporului în jurai și 
sub conducerea partidului, ho- 
tărirea și abnegația cu care oa
menii muncii răspund chemării 
partidului. La noi în județ toa
te acestea se văd în entuziasmul 
și hotărîrea cu care toate colec
tivele de oameni ai muncii și-au 
înzecit eforturile pentru recupe
rarea grabnică a pagijbelor și 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor înscrise în planul de stat 
pe acest an.

Raportez plenarei Comitetului 
Central că, prin munca plină de 
abnegație a muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor, întreprinde
rile industriale din județ au re
cuperat integral pierderile de 
producție cauzate de inundații, 
astfel îneît planul produc
ției globale pe primul se
mestru al anului a fost înde
plinit în procent de 102,5 la sută, 
iar producția marfă vîndută și 
încasată a fost depășită cu 44 de 
milioane lei. sarcinile creșterii 
productivității muncii au fost în
deplinite cu 102,3 Ia sută, 90 la 
sută din sporul de producție fi
ind obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. De aseme
nea, informez plenara Comitetu
lui Central că peste 50 la sută 
din planul anual de investiții a 
fost realizat în primele 6 luni ale 
acestui an.

Menționez că și țărănimea din 
-județ se încadrează în acest e- 
fort general de refacere. în pre
zent muncindu-se fără răgaz 
pentru reînsămînțarea ultimelor 
suprafețe afectate de inundații, 
pentru consolidarea și mărirea 
șeptelului, integral salvat de la 
calamități, pentru întreținerea 
culturilor, urmărindu-se astfel 
reducerea la minim a pierderi
lor.

O dată cu eforturile pentru 
reluarea activității economice, 
comitetul județean de partid a 
întreprins măsuri energice pen
tru înlăturarea celorlalte urmări 
ale inundațiilor. Familiile sinis
trate au fost adăpostite, s-a asi
gurat aprovizionarea normală a 
populației. Cei care au avut de 
suferit au primit pînă în prezent 
peste 24 milioane lei ajutor de 
la stat, pe baza hotărîrii condu
cerii de partid și de stat.

în orașul Alba Iulia au și fost 
date în folosință sinistraților 
peste 100 de apartamente, iar în 
județ peste 200 de familii au în
ceput să-și ridice locuințe noi pe 
loturile primite și cu sprijinul 
acordat de stat. Astfel și la Alba 
rănile pricinuite de inundații în
cep să se șteargă. Dacă pînă nu 
de mult cuvîntul inundații era 
cel mai frecvent rostit, acum 
peste tot la ordinea zilei este cu
vîntul refacere, pe primul plan 
este munca susținută, eroică, pli
nă de abnegație a tuturor pentru

Tov. Ludovic Fazekas
Ordinea de zi a plenarei Co

mitetului nostru Central în
scrie de fiecare dată probleme 
de însemnătate majoră în viața 
țării, a poporului nostru. Actul 
legislativ vizînd organizarea și 
disciplina muncii în agricultu
ră, ca și cel privind gospodări
rea mijloacelor bănești ale 
întreprinderilor socialiste por
nesc de la realitățile și cerințele 
actuale ale activității economi
ce și sociale, asigură cadrul 
juridic unitar în înfăptuirea po
liticii economice și financiare a 
partidului nostru.

Cele două proiecte de legi se 
încadrează organic în procesul 
amplu și unitar de perfecționa
re a activității în toate dome
niile vieții sociale a țării. Su
puse dezbaterii publice, practică 
consecventă a conducerii parti
dului și statului nostru, proiec
tele de lege au fost primite cu 

rare cu toate țările socialiste, 
pe baza principiilor suveranită
ții și independenței naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne, pentru stringerea legăturilor 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești.

Personal apreciez, alături de 
activitatea întregii conduceri a 
partidului, rolul deosebit al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care, prin înalta sa ținută prin
cipială, prin consecvența sa re
voluționară, prin fidelitatea sa 
față de interesele poporului și 
ale partidului nostru, ale națiu
nii noastre, ne dă un înalt 
exemplu de dăruire comunistă.

Oamenii muncii din județul 
nostru, organizația județeană de 
partid aprobă întru totul politica 
creatoare internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
dau o înaltă apreciere muncii 
neobosite care se depune în toa
te sferele de activitate pentru 
ca țara noastră să prospere 
necontenit, pentru ca societatea 
noastră socialistă să devină cu 
fiecare zi mai înfloritoare, mai 
bogată In realizări.

Înlăturarea pagubelor, pentru ca 
industria și agricultura județu
lui să se dezvolte, pentru ca o- 
rașul Alba Iulia, satele din acest 
colț de bătrîn pămînt strămoșesc 
să-și recapete întreaga frumu
sețe.

Permiteți-mi — a continuat 
vorbitorul — să transmit, în nu
mele comitetului județean de 
partid, al comuniștilor și al 
întregii populații a județului, 
mulțumirile cele mai călduroase 
și recunoștința noastră condu
cerii partidului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija pe care ne-au arătat-o 
în aceste momente grele, pentru 
sprijinul substanțial pe care 
l-au acordat județului nostru ca 
și tuturor celorlalte județe lo
vite de inundații.

Am luat cunoștință — a ară
tat vorbitorul — cu deosebită a- 
tenție și interes de bogata acti
vitate internațională desfășurată 
în ultima vreme de către con
ducerea partidului și statului 
nostru. Dați-mi voie să-mi ex
prim aici deplina aprobare 
pentru poziția promovată de 
conducerea partidului în cadrul 
întîlnirilor internaționale, pe li
nie de partid și de stat, din ul
timul timp asupra cărora am fost 
informați, despre principialitatea 
și consecvența cu care Comitetul 
Executiv, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăptuiesc 
linia politică externă definită de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. Aș vrea să relev aici am
ploarea activității pe care Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a desfășurat-o pentru 
dezvoltarea legăturilor de prieA 
tenie și solidaritate cu parti
dele comuniste și muncitorești. 
Cu toții știm că și în perioada 
pe care o analizăm am avut ca 
oaspeți o serie de conducători 
ai unor partide comuniste și 
muncitorești, ai mișcărilor de e- 
liberare națională. De asemenea, 
reprezentanți ai partidului nos
tru au participat la congresele 
unor partide frățești. Subliniez 
și eu hotărîrea și consecvența 
cu care partidul nostru înfăp
tuiește linia Congresului al 
X-lea de dezvoltare a relațiilor 
cu toate partidele comuniste, de 
realizare a unui larg schimb de 
opinii cu acestea asupra proble
melor de interes comun. Este 
incontestabil că aceasta repre
zintă o contribuție importantă la 
cauza unității partidelor comu
niste, a tuturor forțelor antiim
perialiste, la cauza socialismului 
și a păcii.

Viața demonstrează, iar parti
dul nostru ia atent în conside
rare acest adevăr fundamental, 
că astăzi, cînd partidele comu
niste activează într-o mare 
varietate de condiții, cînd pe 
arena internațională se afir
mă forțe revoluționare, demo
cratice atît de diverse, sin
gura linie rațională este aceea 
care întemeiază relațiile între 
partide, între statele socialiste 
pe principiile independenței, su
veranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, că numai respectarea 
strictă a acestor principii poate 
să asigure încetățenirea între 
partide, între statele socialiste 
a încrederii, bunei înțelegeri, sti
mei și respectului reciproc, poa
te asigura dezvoltarea prieteniei 
și colaborării fructuoase între 
ele.

Exprimîndu-mi încă o dată a- 
cordul deplin față de politica 
externă a partidului nostru, față 
de documentele supuse spre 
dezbatere plenarei — a spus 
în încheiere vorbitorul — asigur 
plenara Comitetului Central că 
organizația noastră de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ, se vor dovedi și de 
acum înainte la înălțime și, 
bucurîndu-se de sprijinul parti
dului și statului nostru, vor 
face totul pentru învingerea 
pînă la capăt a consecințelor ca
lamităților naturale, pentru în
tărirea și dezvoltarea economică 
și social-edilitară a județului, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce ne revin din planul 
general al înfloririi patriei noas
tre socialiste.

interes și satisfacție de co
muniști, de toți oamenii 
muncii, români și maghiari, 
din județul Harghita. Această 
aprobare exprimă încrederea 
profundă în politica partidului 
nostru comunist, al cărei țel su
prem este prosperitatea patriei, 
bunăstarea și fericirea poporu
lui. Această politică înțeleaptă, 
științifică, ancorată în realitățile 
țării, se bucură de adeziunea 
unanimă a oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, și 
este ti adusă cu abnegație și ho
tărîre in viață.

Referindu-se la efectele cala
mităților naturale, vorbitorul 
a arătat că județul Harghita a 
avut de suferit pierderi de a- 
proape 70 milioane lei, iar pe 
ansamblul economiei naționale 
inundațiile au pricinuit pagu-

(Conținu are in pag. * V-a>
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be uriașe. Această grea Încerca
re a pus cu deosebită tărie in 
lumină forța orînduirii noastre 
socialiste, a economiei noastre 
naționale și, mai presus de toa
te, a arătat ce este în stare un 
popor care își făurește desti
nele sale după propria voință. 
Un zid uriaș, de la un capăt la 
altul al țării, s-a dovedit po
porul în lupta cu natura dez
lănțuită. Sentimentele cele mai 
nobile cu care este înzestrat 
poporul nostru, sentimente care 
au căpătat expresii superioare 
în anii socialismului — patrio
tismul, eroismul de masă, soli
daritatea umană — s-au mani
festat viguros. Cel care a unit 
într-un singur șuvoi energiile, 
înaltele sentimente și trăsături 
morale ale poporului nostru a 
fost partidul nostru comunist. 

Organele și organizațiile de 
partid și-au dovedit în aceste 
zile grele capacitatea organiza
torică, forța mobilizatoare. Mii 
și mii de comuniști au fost pre- 
zenți unde a fost mai greu. Pre
zența promptă a conducătorilor 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în zonele calamitate 
a Insuflat curaj și încredere 
populației, a fost încă o dova
dă că cei care conduc destine
le țării sînt în mijlocul poporu
lui și la bine și la greu. Măsu
rile operative luate de condu
cerea partidului și statului pen
tru ajutorarea zonelor sinistra
te dovedesc înaltul umanism al 
orînduirii socialiste, faptul că 
in centrul atenției partidului 
•' statului nostru stă omul cu 

evoile sale, că întreaga națiu- 
le socialistă e gata oricînd să 

nară în ajutorul celor la nevoie. 
Și, în aceste clipe grele, s-a fă
cut puternic simțită frăția și so
lidaritatea dintre toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate. în localitățile cu 
populație română și maghiară 
care au avut de suferit de pe 
urma calamităților, toți locuitorii 
au înfruntat împreună, înfrățiți, 
urgia apelor, s-au sprijinit reci
proc ; de asemenea ei s-au bucu
rat de ajutorul și solidaritatea 
întregului nostru popor. în toate 
acestea își găsesc o expresie 
elocventă politica națională jus
tă, marxist-leninistă a partidu
lui nostru.

Angajarea hotărîtă, dîrză a 
tuturor celor ce muncesc, prin
tre care și oamenii muncii din 
județul nostru, în recuperarea 
grabnică a pierderilor, în su
plimentarea producției pentru 
îndeplinirea exemplară a planu
lui pe 1970, conștiința eforturi
lor ce le cere astăzi țara sînt 
dovezi grăitoare ale uriașei 
forțe morale insuflate poporu- 
b’J- de partidul nostru, garanție 
s gură a mersului impetuos 
înainte pe calea stabilită de 
partid.

Informez plenara că și în 
județul nostru planul pe pri

Tov. Teodor Haș
Cele două proiecte de legi pri

vind organizarea producției și 
a muncii în agricultură și răs
punderea conducerilor organiza
țiilor socialiste pentru gospodă
rirea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea și funcțio
narea controlului financiar se 
încadrează organic și răspund 
hotăririlor adoptate de Con
gresul al X-lea al partidului 
pentru ridicarea nivelului între
gii activități economice.

Dezbaterea acestor documente 
de către colectivele de muncă 
din industrie și agricultură, in
teresul cu care au fost primite 
și în județul Arad ilustrează 
elocvent aprobarea unanimă de 
care se bucură prevederile cu
prinse în cele două proiecte de 
lege, a căror înfăptuire va con
duce la o tot mai riguroasă ordi
ne și disciplină în administrarea 
bunurilor statului, la întărirea 
legalității socialiste, la creșterea 
responsabilității oamenilor mun
cii din agricultură în îndepli
nirea tuturor sarcinilor, contri
buind la perfecționarea activi
tății generale a unităților agri
cole.

Am studiat cu multă atenție 
concluziile Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central cu 
privire la inundații și măsurile 
ce trebuie luate pentru înlătu
rarea efectelor acestora. Acest 
document exprimă în mod sin
tetic eforturile uriașe pe care 
întregul nostru popor le-a de
pus, sub conducerea operativă 
și energică a partidului nostru, 
larga mobilizare a tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid, care au făcut posibilă 
evitarea unor pierderi de am
ploare mai mare. De asemenea, 
măsurile propuse prevăd lichi
darea cit mai grabnică a urmă
rilor acestor calamități.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani din ju
dețul Arad, recunoștința fierbin
te, cele mai calde mulțumiri con
ducerii partidului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru ajutorul și indicațiile 
date, pe baza cărora comitetul 
județean de partid a luat mă
suri energice care au dus la sal
varea de vieți și bunuri mate
riale de la un pericol ce părea 
iminent. Este convingerea tutu
ror locuitorilor județului că, fără 
astfel de măsuri, Aradul poate 
ar fi fost orașul cel mai greu 
lovit din țară.

Informez plenara că în județul 
nostru pagubele s-au ridicat, în 
industrie, la aproape 40 milioa
ne lei. In agricultură, ele se ci
frează la aproximativ 160 mili
oane lei, ca urmare a inundării 
unor suprafețe de peste 100 000 
hectare.

Dovedind înaltă responsabili
tate, conștiință patriotică, im
presionante calități moral-poli- 
tice și cetățenești, colectivele 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni au examinat posibilitățile 
valorificării de noi rezerve și au 
suplimentat substanțial angaja
mentele. Ca urmare a acestor 
acțiuni, încă în prima decadă a 
lunii iunie, în industrie pagubele 
au fost integral recuperate. Pla
nul producției globale a fost în

mul semestru a fost îndeplinit. 
Planul la export a fost depășit 
cu 6 la sută. Ne angajăm să 
realizăm integral prevederile 
angajamentului nostru pe anul 
1970 ; pe primul semestru am 
dat peste plan unele cantități la 
livrările de carne. Ne angajăm 
să majorăm angajamentul nos
tru la livrările de carne la fon
dul de stat.

în continuare vorbitorul a 
spus : Ne sînt cunoscute mani
festările de solidaritate inter- 
națlonalistă a țărilor socialiste 
față de încercarea prin care a 
trecut țara noastră în urma ca
lamităților naturale, ajutorul a- 
cordat de numeroase state, or
ganizații internaționale, firme, 
instituții, persoane particulare 
de pe toate meridianele globului. 
Toate acestea pun cu putere în 
evidență stima și prestigiul de 
care se bucură peste hotare Re
publica Socialistă România, po
porul ei, conducerea noastră de 
partid și de stat. Manifestările 
de caldă simpatie și compasiu
ne, de sprijin material și bă
nesc sînt o reflectare a apre
cierii de care se bucură poli
tica externă a partidului și sta
tului nostru, politică activă, 
marxist-leninistă, pătrunsă de 
înaltă responsabilitate față de 
destinele sistemului mondial so
cialist, ale securității și păcii în 
lume.

în materialul prezentat ple
narei noastre, oglindind activi
tatea României pe plan extern, 
găsim un prilej de satisfacție 
față de politica înțeleaptă, rea
listă, pe care o promovează ne
abătut în viața Internațională 
conducerea partidului și sta
tului nostru. Această politică ex
primă cu fidelitate gîndurile', ho- 
tărîrea poporului nostru de a 
contribui la întărirea sistemu
lui socialist mondial, la întări
rea păcii și înțelegerii între 
popoare.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii, români și maghiari, din ju-, 
dețul Harghita își exprimă de
plina adeziune și aprobare fa
ță de toate acțiunile întreprin
se de conducerea partidului șt 
statului nostru pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, pentru 
promovarea unui climat de în
țelegere și colaborare cu toate 
țările și popoarele lumii, pe ba
za principiilor respectării inde
pendenței și suveranității, a e- 
galității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc, singurele care 
pot asigura premisele unei rea
le securități și păci în lume.

Exprim in fața plenarei Co
mitetului Central hotărîrea fer
mă a organizației județene de 
partid Harghita de a munci neo
bosit pentru recuperarea grab
nică a pierderilor provocate de 
calamitățile naturale, de a în
făptui exemplar sarcinile planu
lui pe 1970 și a asigura premi
se trainice realizării cu succes 
a viitorului plan cincinal.

deplinit pe primul semestru în 
proporție de 101,1 la sută, ceea 
ce reprezintă peste plan produ
se în valoare de aproape 32 mi
lioane lei, iar la producția-marfă 
vîndută și încasată planul este 
realizat în proporție de 103 la 
sută, cu o depășire de peste 70 
milioane lei.

în agricultură s-a trecut cu 
toate forțele la reînsămînțarea 
culturilor distruse, reconstruirea 
și repararea obiectivelor agro
zootehnice avariate, la întreți
nerea în cele mai bune condiții 
a culturilor prășitoare din zo
nele necalamitate.

Modul în care clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea 
au muncit în aceste luni recon
firmă cu vigoare adevărul de 
netăgăduit că partidul a dove
dit capacitatea sa excepțională 
de a mobiliza întreaga națiune, 
de a-și îndeplini în orice împre
jurare rolul de forță conducă-, 
toane a societății. Partidul s-a 
afirmat ca un real centru vital 
al națiunii române, care dirijea
ză și impulsionează întregul or
ganism social, conferindu-i pu
tere de acțiune, asigurîndu-i o 
reacție promptă, organizată și 
eficientă.

Noi am simțit zi de zi ajuto
rul conducerii de partid, per
sonal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Vizita de lucru a 
tovarășului secretar general în 
județul Arad, prețioasele indi
cații date cu acest prilej stimu
lează munca creatoare a colec
tivelor din unitățile economice 
socialiste, ne sînt de un real fo
los în realizarea sarcinilor în 
ultimul an al actualului cinci
nal. Aceste vizite de lucru, cate 
sint proprii stilului de muncă 
al tovarășului secretar gene
ral, dau de fiecare dată dimen
siunea reală, impresionantă a u- 
nității de granit a întregului po- 

.por în jurul partidului, al con
ducerii sale marxist-leniniste, a 
încrederii de nezdruncinat și 
hotărîrii fiecărui om al muncii, 
indiferent de naționalitate, de a 
înfăptui neabătut politica par
tidului care întruchipează pro
priile năzuințe și idealuri.

în continuare, referindu-se la 
acțiunile desfășurate de conduce
rea partidului și statului in 
problemele de politică interna
țională, vorbitorul și-a expri
mat adeziunea totală față de 
modul în care delegațiile noas
tre de partid și de stat, tovară
șul secretar general au promovat 
poziția Partidului Comunist Ro
mân. linia sa politică externă 
așa cum a fost stabilită de Con
gresul al X-lea, de documentele 
elaborate de Comitetul Central. 
Această politică exprimă aspi
rațiile oamenilor muncii din țara 
noastră de a trăi în pace și prie
tenie cu toate popoarele, ex
primă spiritul de dreptate, echi
tate, justiție în relațiile _ inter
naționale pe baza respectării cu 
strictețe a principiilor marxist- 
leniniste.

Este deosebit de elocventă 
consecvența cu care partidul 
și statul nostru militează pen
tru Întărirea continuă a legătu
rilor de prietenie frățească cu 
țările socialiste, de dezvoltare a 
colaborării cu toate popoarele 
lumii pentru pace și progres 
social. Tot ceea ce întreprind 

partidul și statul nostru pe pla
nul relațiilor externe răspunde 
intereselor vitale ale poporu
lui român și totodată indato-

Tov. Radu Beligan
Nu m-am urcat la această tri

bună pentru a aduce lumini noi 
în probleme în care există aici 
oameni infinit mai competenți 
decît mine, ci pentru că am sim
țit o dorință irezistibilă de a da 
o totală, o caldă, o vibrantă a- 
deziune la politica externă pro
movată de partidul nostru.

Tov. Beligan s-a referit apoi 
la informarea prezentată în ca
drul plenarei privind activitatea 
internațională a partidului și 
statului, activitate care se în
scrie pe coordonatele Congresu
lui al X-lea al Partidului Co
munist Român. El a subliniat 
în mod deosebit aprecierea pe 
care o dă discuțiilor purtate de 
delegația de partid a țării noas
tre, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu delegația 
de partid condusă de tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, în scopul 
dezvoltării prieteniei și solida
rității dintre P.C.R. și P.C.U.S. 
Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la intensa activitate a 
partidului în cadrul mișcării co
muniste. subliniind consecvența 
eforturilor depuse de partidul 
nostru pentru întărirea unității 
și coeziunii partidelor comunis
te și muncitorești. El a arătat că 
in toate problemele de însem
nătate vitală partidul nostru a 
reafirmat cu aceeași consecven
ță din totdeauna tezele care stau 
la baza politicii noastre interne 
și externe și care au fost îm
brățișate cu entuziasm de între
gul nostru partid, de întregul 
nostru popor.

îngăduiți-mi să exprim entu
ziasta admirație pentru condu
cerea superioară a partidului, 
pentru tovarășul Ceaușescu, li
nul din marii oameni politici ai 
contemporaneității, pentru prin
cipialitatea, patriotismul și înal
tul său spirit internaționalist.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în primăvara anului ce 
vine se va împlini jumătate de 
veac de la întemeierea Partidu

Tov. Nicolae Mihai
Documentele puse în dezbate

rea plenarei Comitetului Cen
tral evidențiază în mod preg
nant multiplele preocupări ale 
conducerii partidului nostru 
pentru perfecționarea organiză
rii și conducerii activității eco
nomice, în scopul dezvoltării 
continue a economiei naționale 
și ridicării nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc. Aceste proiecte de 
legi supuse dezbaterii publice 
au fost primite de către oame
nii muncii din județul Brăila 
cu mult interes, prilejuind afir
marea hotărîrii lor nestrămuta
te de a lupta pentru creșterea 
eficienței activității economice, 
pentru progresul multilateral al 
societății noastre socialiste.

Referindu-mă la proiectul de 
lege privind organizarea pro
ducției și a muncii în agricul
tură, țin să relev că în acest do
cument se formulează un sistem 
unitar de norme de organizare 
a activității de producție, în 
care se acordă o atenție deose
bită responsabilităților și sarci
nilor ce revin atît cadrelor din 
conducere, cît și fiecărui lucră
tor din agricultură. Socot bine
venită înscrierea în proiectul 
de lege a prevederii privind lăr
girea drepturilor și atribuțiilor 
consiliilor populare în asigura
rea conducerii activităților agri
cole pe plan local, care va îmbu
nătăți munca de planificare a 
producției, precum și aprovizio
narea populației cu produse a- 
groalimentare. De o mare Im
portanță este și stabilirea în 
proiectul de lege a obligațiilor 
concrete care revin întreprin
derilor agricole de stat și între
prinderilor de mecanizare a a- 
griculturii în sprijinirea sec
torului cooperatist în agricultu
ră. în județul nostru s-a acu
mulat o bogată experiență in 
ceea ce privește colaborarea 
fructuoasă intre întreprinderile 
de mecanizare a agriculturii, 
I.A.S. și stațiunea experimenta
lă agricolă Brăila cu cooperati
vele agricole de producție. în 
prezent, întreprinderile agricole 
de stat și întreprinderile indus
triale din județul nostru coope- 

' rează cu cooperativele agri
cole de producție pentru rezol
varea unor probleme privind 
mecanizarea lucrărilor în secto
rul creșterii porcilor și .păsări
lor și pot afirma că s-au obți
nut rezultate deosebit de bune. 
Apreciez că prevederile proiec
tului de lege corespund întru 
totul sarcinilor ce revin agri
culturii noastre în etapa actua
lă. că* ele conduc la creșterea 
răspunderii cadrelor de condu
cere, a specialiștilor și membri
lor cooperatori și vor determina 
o organizare superioară a mun
cii și folosirea judicioasă a mij
loacelor de producție și a forței 
de muncă. Țin să subliniez că 
proiectul a fost larg dezbătut 
atît în cadrul comitetului jude
țean de partid, cît și în satele 
județului, că s-au făcut o serie 
de propuneri de îmbunătățire. 
Aprob din toată inima acest 
proiect și susțin ca el să fie su
pus spre adoptare Marii Adu
nări Naționale.

Deși calamitățile naturale au 
provocat pagube și în județul 
Brăila, eforturile colectivelor de 
muncă din întreprinderile in
dustriale și din unitățile agri
cole au asigurat obținerea unor 
rezultate economice bune pe 
primul semestru al acestui an.

Vizitele de lucru făcute de că
tre tovarășii din conducerea 
partidului în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, indicații
le prețioase date cu acest pri
lej au mobilizat energiile crea

Tov. Florența Munteanu
Vorbitoarea a arătat că în în

treprinderea textilă din munici- 
piul Pitești în care lucrează s-a 
creat o atmosferă de muncă im
presionantă, pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de produc

ririlor internaționaliste ce re
vin țării noastre în marele front 
al socialismului, păcii și pro
gresului social.

lui Comunist Român, singura 
forță consecventă și neabătut 
dăruită poporului nostru, expre
sia directă, fără intermediu, a 
conștiinței noastre. Va fi aceas
tă sărbătoare un emoționant pri
lej de a ne aminti nenumăratele 
bătălii purtate în cadrul unei o- 
rînduiri de nedreptate socială, 
ajunsă la paroxism și a cărei 
cea mai dramatică etapă a con
stituit-o asaltul fascismului îm
potriva ultimelor drepturi de
mocratice. Va fi această sărbă
toare un emoționant prilej de a 
ne aminti de luptele contra na
zismului și ale războiului și mai 
ales de momentul lor de virf 
care a fost actul de la 23 Au
gust. Va fi această sărbătoare 
un emoționant prilej de reme
morare a acțiunilor de construc
ție a socialismului, a acestei u- 
riașe opere de libertate și de 
neîncetată perfecționare, care 
ne cuprinde și ne împlinește în 
ceea ce-i mai bun și mai crea
tor în ființa noastră.

Va fi această aniversare, cu un 
cuvînt, un moment de trecere 
în revistă a faptelor, de consem
nare solemnă și patetică a isto
riei. Dar ea va mai fi, și nu-i 
deloc mai puțin însemnat, o o- 
cazie de a medita la ideile care 
însuflețesc Partidul Comunist 
Român, la spiritul plin de ini
țiativă, de curaj, de înțelegere 
a vieții văzute în dinamica ei.

Partidul nostru a luat ființă 
dintr-un legămînt de iubire față 
de cauza dreptății, a rațiunii, a 
demnității omului ! Totdeauna, 
el a însemnat un exemplu de fi
delitate față de această cauză 
supremă. Și nu cred că ar putea 
fi mai frumos omagiat decît 
consemnînd prin toate mijloa
cele — arta fiind unul din cele 
mai elocvente — identitatea lui 
cu sine însușii

Mă angajez în fața dumnea
voastră s-o fac și de aici îna
inte.

toare ale tuturor oamenilor 
muncii pentru a realiza și depă
și sarcinile de plan și angaja
mentele asumate. Bilanțul pri
mului semestru este bun. Au 
fost îndeplinite și depășite sar
cinile de plan, obținîndu-se o 
producție suplimentară de peste 
76 milioane lei față de angaja
mentul anual de 101 milioane 
let Volumul beneficiilor peste 
plan este de 32,6 milioane lei. 
Și in agricultură situația se pre
zintă bine. Culturile se dezvoltă 
mulțumitor, se lucrează intens 
la înlăturarea urmărilor provo
cate de inundații, se obțin rezul
tate bune în irigații și zootehnie.

Răspunzînd chemării Consi
liului Uniunii județene a coo
perativelor agricole de produc
ție din județul Teleorman, ță
rănimea cooperatistă din jude
țul nostru s-a angajat să vîndă 
peste prevederile planului pe a- 
nul 1970, la fondul central al 
statului, 7 000 tone porumb, 500 
tone grîu, 2 000 tone floarea- 
soarelui, 6 000 tone sfeclă de 
zahăr, 5 000 tone legume, 3 000 
tone cartofi, 4 000 tone de 
struguri, 600 tone carne si 6 200 
hl lapte.

Pe baza indicațiilor conduce
rii partidului, în județul nostru 
au fost luate măsuri care vor a- 
sigura recuperarea pînă la sfîr- 
șitul anului a pagubelor pro
vocate de inundații. Vom' rea
liza integral prevederile planu
lui de stat pe anul 1970 și an
gajamentele suplimentare în 
industrie și agricultură.

în continuare, vorbitorul a re
levat că din informarea pri
vind politica externă a parti
dului și statului nostru prezen
tată în fața plenarei Comitetu
lui Central se desprinde încă o 
dată în mod strălucit justețea 
orientării ei, a vastei activități 
desfășurate de partidul nostru 
pentru dezvoltarea prieteniei 
frățești și a colaborării cu toate 
țările socialiste, a cooperării cu 
toate țările lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială, pentru 
statornicirea unor relații baza
te pe deplină egalitate, pe drep
tul fiecărui popor de a-și de
cide singur soarta, pe respectul 
independenței și suveranității 
naționale. Această politică, așe
zată pe fundamentul solid al 
acestor principii aprobate cu 
entuziasm de întregul nostru 
popor și care ne-au adus atîția 
prieteni pe toate meridianele 
globului pămîntesc, reflectă fi
delitatea și consecvența neabă
tută cu care conducerea parti
dului și statului nostru, secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, slu
jesc aspirațiile și interesele vi
tale ale națiunii noastre socia
liste, interesele cauzei socia
lismului și păcii.

Oamenii muncii din județul 
nostru sprijină unanim acțiuni
le întreprinse de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate statele. Decla- 
rîndu-mă în întregime de acord 
cu înțeleaptă politică internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, cu prevederile docu
mentelor prezentate plenarei, 
a căror aplicare va determina un 
nou avînt al întregii activități 
social-economice și politice, mă 
angajez. în numele organizației 
județene de partid Brăila, să 
acționăm cu toată energia și 
fermitatea pentru a asigura 
transpunerea lor în viață, con
tribuind astfel la realizarea 
mărețului program stabilit de 
cel de-al X-lea Congres al par
tidului privind făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate.

ție. pentru ajutorarea întreprin
derilor și zonelor calamitate.

Aceeași este starea de spirit 
în întreg județul Argeș. Toți 
oamenii muncii, bărbați, femei, 
tineri au răspuns chemării Bi

roului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, de a munci mai bine, 
mai cu spor, au venit cu nu
meroase propuneri de optimiza
re a activității productive, par
ticipă la activitatea de produc
ție peste orele de program, iar 
în zilele de program iși consa
cră timpul liber activităților pa
triotice pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea întreprinderii și 
localității unde trăiesc. Nu voi 
uita niciodată zilele cînd întrea
ga populație a județului s-a 
prezentat la centrele de colec
tare a obiectelor pentru județele 
sinistrate. A dat fiecare oe-a 
putut, dar a dat din toată inima. 
Ne-am dat atunci seama încă o 
dată ce puternică este unitatea 
poporului nostru.

Larga înțelegere civică a mo
mentului dificil prin care trece 
țara se concretizează în tot mai 
substanțiale rezultate. Pot să 
raportez plenarei Comitetului 
Central că întreprinderea textilă 
Pitești și-a onorat atît sarcinile, 
cit și angajamentele asumate în 
întrecerea pe țară, aferente pri
mului semestru. S-au realizat 
peste prevederi o producție 
marfă de aproape 5 milioane lei 
și beneficii suplimentare de 1,5 
milioane lei, depășindu-se astfel 
angajamentul anual.

Fiind permanent în mijlocul 
nostru, îmbărbătîndu-ne, îndru- 
mîndu-ne, conducerea partidului 
ne-a oferit un exemplu luminos 
de muncă și un sprijin neprețuit. 
Personal dau o înaltă aprecie
re practicii conducerii partidu
lui nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a ține o 
permanentă și nemijlocită legă
tură cu poporul, de a fi pre
zent acolo unde este mai greu, 
deplasîndu-se operativ in toate 
zonele supuse vitregiei naturii.

Prezența secretarului general 
in mijlocul populației, analizele 
operative făcute la fața locului 
împreună cu organele de partid 
și de stat locale, cu specialiștii 
și oamenii muncii din județe, 
măsurile concrete stabilite cu 
acest prilej au avut un rol ho- 
tărîtor in acțiunile întreprinse 
pentru înlăturarea' urmărilor 
calamităților și normalizarea ac
tivității din industrie, agricul
tură, transporturi și instituții 
social-culturale. Nu o dată mi-a 
fost dat să fiu martora entu
ziasmului cu care argeșenii au 
primit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe ceilalți condu
cători ai partidului nostru, să 
mă bucur de emoțiile lor. de 
optimismul cu care oamenii 
puneau în practică prețioasele

Tov. Adalbert Crișan
Mă alătur — a spus vorbitorul 

— tuturor acelora care de la a- 
ceastă tribună au dat o înaltă 
apreciere activității neobosite, 
hotărîte, clarvăzătoare, adevărat 
marxist-leniniste a conducerii 
partidului nostru, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
privind activitatea ce-o desfă
șoară pe arena internațională.

Clasa muncitoare, toți oame
nii muncii, români, maghiari, 
germani din județul Bistrița- 
Năsăud, sprijină din plin aceas
tă activitate, văzînd în ea ga
ranția realizării sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea al 
partidului, garanția dezvoltării 
noastre socialiste, garanția rea
lizării planurilor noastre de 
pace și bunăstare.

Aprob din toată inima toate 
materialele care au fost prezen
tate plenarei noastre. Apreciez 
hotărîrea cu privire la aniver
sarea semicentenarului creării 
Partidului Comunist Român, ca 
un document deosebit de im
portant, care relevă bogatele 
tradiții ale mișcării noastre 
muncitorești, vechi de peste un 
secol, drumul eroic străbătut de 
partidul comunist, care a ridi
cat pe o treaptă superioară lupta 
proletariatului român. Aniver
sarea semicentenarului partidu
lui va fi un prilej de educare 
a întregului partid in spiritul a- 
cestor glorioase tradiții revolu
ționare. în același timp, așa 
cum se arată și în hotărîre, a- 
niversarea va reprezenta un e- 
veniment politic de mare im
portanță pentru munca de vii
tor a partidului, contribuind la 
continua sa întărire, la intensi
ficarea activității sale în rindu- 
rile maselor pentru obținerea de 
noi succese în construcția socia
listă. De aceea, susțin ca hotă
rîrea să fie adoptată de plena
ră și dată publicității.

Cu privire la calamitățile care 
s-au abătut asupra noastră, ra
portez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că, datorită ajutorului 
neprecupețit pe care l-am primit

Tov. Ion Iliescu
Referindu-se la informarea pri

vind pierderile pe care calamită
țile naturale le-au provocat eco
nomiei naționale, ca și la rezul
tatele măsurilor întreprinse pen
tru înlăturarea pagubelor, vorbi
torul a subliniat că factorul e- 
sențial în mobilizarea maselor in 
lupta împotriva stihiilor naturii a 
fost intervenția promptă, ener
gică a conducerii partidului nos
tru, prezența la fața locului a to
varășului Ceaușescu personal, 
măsurile stabilite imediat de Co
mitetul Executiv, acțiunile între
prinse de organele de partid, de 
stat, de organizațiile de masă. 
Modul exemplar în care au răs
puns oamenii muncii de la orașe 
și sate, vînstnici și tineri, este o 
expresie strălucită a forței de 
mobilizare și a capacității orga
nizatorice a partidului nostru, a 
prestigiului imens de care se 
bucură in rîndurile maselor, a 
unității întregului popor în ju
rul partidului.

Vorbitorul a subliniat ecoul 
puternic pe care l-a avut apre
cierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adresa tinerilor irf 
haine militare, ca și a tinerilor 
muncitori, țărani, elevi, studenti. 
într-adevăr, tinerii s-au prezen
tat remarcabil în această încer
care prin care a trecut poporul 
nostru, a fost un adevărat exa
men de conștiință cetățenească 
și patriotism la care marea ma
joritate a tinerilor s-a prezen
tat la înălțime.

S-a vorbit și s-a scris despre 
adevăratele fapte de eroism, de 
abnegație și spirit de sacrificiu, 

indicații și sugestii date de to
varășii din conducerea de partid 
veniți printre noi.

Cu toate că țara a trecut prin 
momente grele din cauza cala
mităților, partidul nostru nu a 
incetat nici o clipă să ducă o 
politică externă activă, să" lăr
gească contactele cu alți și 
alți conducători de state, să in
tervină cu competență in foru
rile internaționale, să-și spună 
răspicat cuvintul în marile pro
bleme cu care se confruntă as
tăzi omenirea, să militeze pen
tru destindere, pentru o lume 
mai bună și prosperă, pentru 
triumful ideilor socialismului și 
comunismului. Neobosita activi
tate depusă pe plan extern a 
dus nemijlocit la creșterea pres
tigiului țării noastre, la afirma
rea României moderne ca un 
element activ în lupta pentru 
pace și destindere. Ne dăm în
treaga adeziune și susținem din 
toată inima politica externă a 
partidului și statului nostru.

Anul 1971 are pentru noi o 
semnificație deosebită, și anume, 
aceea a împlinirii a 50 de ani 
de luptă și muncă eroică a 
Partidului Comunist Român.

Această aniversare, eveniment 
de o importanță covîrșitoare, 
prilejuiește colectivului nostru 
de muncă angajamente noi, 
însuflețite. întimpinareă aniver
sării partidului este pentru toți 
comuniștii din județul Argeș, 
pentru toți ceilalți oameni ai 
muncii, prilej de intensificare a 
eforturilor lor creatoare în toa
te domeniile de activitate.

în același timp, anul 1971 în
seamnă primul an din viitorul 
cincinal. în organizațiile de 
partid, în comitetul de direcție, 
în adunarea salariaților noi 
chibzuim de pe acum asupra 
tuturor măsurilor ce trebuie 
luate pentru ca din primele 
zile, din primele luni să por
nim mai bine, să continuăm la 
cote superioare succesele de as
tăzi. Sîntem hotăriți să depunem 
eforturi sporite, să ne mobili
zăm pentru producerea, peste 
prevederile planului, a unui vo
lum suplimentar de produse, să 
folosim la maximum capacită
țile de producție, să valorificăm 
toate rezervele interne, să ac
centuăm creșterea productivită
ții muncii, să ridicăm calitatea 
produselor. să sporim benefi
ciile.

Asigur conducerea partidului 
— a încheiat vorbitoarea — că 
nu vom cunoaște odihnă pînă 
nu vom intra în ritmul impe
tuos stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului nostru.

din partea oonducerii de partid, 
a conducerii de stat, că datorită 
îndrumărilor primite, îndrumări 
care ne-au îmbărbătat, ne-au mo
bilizat, ne-au dat avînt, astăzi 
economia județului Bistrița-Nă- 
săud a intrat în făgașul ei nor
mal. Planul pe semestrul I a 
fost realizat și ne străduim ca în 
luna iulie, respectiv pînă la 
sfîrșitul lunii august, și eoono- 
mia forestieră, care a fost cea 
mai bîntuită de calamitățile na
turale, să intre în normal.

în agricultură, după cîte știți, 
au fost inundate peste 28 de mii 
de hectare. Am reușit la ora ac
tuală să reînsămînțăm toate a- 
ceste suprafețe ; unele, care au 
fost grav calamitate, le-am arat 
și însămînțat chiar de 3—4 ori. 
Planul la cultura porumbului 
l-am realizat și l-am depășit. La 
ora actuală se lucrează la între
ținerea culturilor, precum și la 
strîngerea furajelor, recoltarea 
trifolienelor. Coasa întîi este în 
mod practic terminată.

Stă în atenția noastră reali
zarea planului în zootehnie. în- 
trucît vrem să intrăm bine in 
cincinalul care urmează. Din 
creșterile pe acest an avem ga
ranția că planul, în special la 
bovine, va fi îndeplinit, deoare
ce pe primul semestru am rea
lizat peste 50 la sută din creș
terile pe acest an.

Mobilizîndu-ne forțele, pînă 
la sfirșitul anului vom căuta să 
dăm peste plan în industrie 
mărfuri în valoare de peste 8 
milioane lei, în agricultură să 
dăm peste plan peste 600 tone 
de carne, aproape 3 000 hl lapte 
de vacă, 401 hl lapte de oaie, 
peste 300 tone de fructe, precum 
și cantități însemnate de cartofi 
și legume.

Oamenii muncii din Bistrița- 
Năsăud vor face tot ce este cu 
putință pentru ca sarcinile care 
revin județului din hotărîrile 
plenarei de astăzi, precum și 
celelalte sarcini să găsească re
zolvare deplină.

despre expresiile emoționante de 
solidaritate umană. Dar cred că 
ele vor trebui să-și găsească și 
zugrăvirea artistică pe care o 
merită, din partea creatorilor de 
artă, a scriitorilor, a cinemato
grafiei, pentru a pune în valoa
re deplină aceste momente de 
tensiune, dar și de înaltă tărie 
morală și frumusețe sufletească 
a poporului nostru.

Biroul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist a 
hotărit să acorde diploma de o- 
noare a Comitetului Central al 
U.T.C. unui număr de peste 100 
de organizații U.T.C. și cîtor- 
va sute de tineri militari, mun
citori, țărani, elevi și studenți. 
pentru participarea activă la 
acțiunile întreprinse de orga
nele de partid în lupta cu apele.

îmi exprim acordul cu măsu
rile preconizate prin programul 
suplimentar de lucrări pentru a- 
părarea împotriva inundațiilor. 
Organizațiile U.T.C. vor putea 
organiza o largă mobilizare a ti
neretului de la orașe și sate la 
înfăptuirea unor astfel de lu
crări pe plan județean, care pot 
deveni un obiectiv prioritar în 
cadrul acțiunilor de muncă pa
triotică pe care le întreprindem.

Pe bună dreptate, în materialul 
prezentat plenarei accentul prin
cipal se pune pe mobilizarea tu
turor eforturilor în domeniul 
producției materiale, pentru re
cuperarea pierderilor și normali
zarea întregii activități economi
ce. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist se angajea
ză să desfășoare o largă activi

tate politică în rîndurile tinere
tului din industrie, din agricul
tură, de pe șantiere, pentru a-și 
spori aportul la îndeplinirea In 
bune condiții a planului eco
nomic pe acest an.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că aniversarea semicente
narului partidului va con
stitui, fără îndoială, un im
portant eveniment politic, ideo
logic, în viața partidului și 
a țării noastre. La aniversarea 
unei jumătăți de veac de activi
tate, Partidul Comunist Român 
se prezintă cu un bilanț excep
țional de victorii pe frontul con
strucției socialiste. Modul de 
soluționare a diferitelor pro
bleme ale revoluției și con
strucției socialiste, spiritul viu, 
dinamic, care caracterizează 
întreaga politică internă și 
externă a partidului nostru 
constituie contribuții de preț 
la îmbogățirea gindirii marxis
te, a teoriei și practicii con
strucției socialiste. Pentru tine
retul nostru prezintă o impor
tanță deosebită cultivarea . tra
dițiilor de luptă ale mișcării 
muncitorești și socialiste din 
țara noastră, cunoașterea dru
mului parcurs de partidul nos
tru de la constituirea sa, ca 
partid revoluționar de tip nou, 
pină în zilele noastre.

în spiritul hotăriril Comite
tului Central cu privire la semi
centenarul partidului, C.C. al 
U.T.C. va elabora măsuri pentru 
desfășurarea unei largi activi
tăți politice și ideologice în rîn- 
dul tuturor categoriilor de ti
neri, pentru o largă dezbatere a 
problemelor fundamentale ale 
politicii interne și externe a 
partidului, pentru o amplă mo
bilizare a tinerilor la înfăptui
rea politicii partidului nostru.

Referindu-se la dinamismul 
și spiritul de inițiativă care ca
racterizează activitatea externă 
a partidului nostru, vorbitorul a 
spus in continuare : Constituie 
pentru fiecare dintre noi o deo- 
sebită satisfacție să constatăm 
prestigiul pe care și l-au ciștigat 
partidul și statul nostru în lume.

Tov. Zaharia Stancu
Referindu-se, la începutul 

cuvîntului său, la proiectul ho
tărîrii privind aniversarea celor 
50 de ani, cîți au trecut de la 
întemeierea partidului, vorbito
rul a spus : Aniversării trebuie 
să-i dăm cea mai mare strălu
cire posibilă și vom face totul 
ca să i-o dăm. Ea va arăta tu
turor, încă o dată, că Partidul 
Comunist Român nu s-a născut 
ieri, alaltăieri, ci acum o jumă
tate de veac, în împrejurările 
grele cauzate de primul război 
mondial, care umpluse pămin- 
tul de rulni, de cenușă, de mor
minte.

Burghezia din România, ca 
și burghezia din alte țări eu
ropene, era speriată de izbînda 
Marii Revoluții din Octombrie. 
Călcind legile pe care ea însăși 
le făcuse, burghezia a folosit, 
împotriva comuniștilor, toate 
mijloacele de represiune pe 
care le avea la îndemînă. 
Curînd după întemeierea sa, 
partidul a fost aruncat in 
ilegalitate. Dar el nu a pierit. 
Rind pe rînd, cadrele Partidului 
Comunist Român au fost rărite, 
dar partidul a continuat să exis
te, el a continuat să activeze, 
a continuat să țină legătura cu 
lumea din afară, a continuat să 
influențeze viața politică și so
cială a țării.

Pînă acum s-au scris poves
tiri și romane, poezii și cîteva 
piese de teatru cu privire la 
anii negri ai ilegalității. Unele 
din aceste lucrări s-au bucurat 
de succese deosebit de impor
tante, însă toate au interesat 
publicul nostru larg, dornic să 
cunoască și prin literatură as
pecte din viața poporului, 
a Partidului Comunist Român și 
din viața comuniștilor. Este re
gretabil că literatura de acest 
fel pu a rămas in permanenta 
preocupare a . tuturor scriitori
lor noștri, vîrstnici și tineri.

/' Aniversarea a jumătate de se
col de la întemeierea partidului, 
aniversare care se va desfășu
ra în primăvara viitoare, ne dă 
prilejul, celor mai mulți dintre 
noi, să ne reîntoarcem cu toată 
puterea talentelor noastre la li
teratura noastră, la literatura 
noastră adevărată, la literatura 
de partid, la acea literatură care 
trebuie să scoată in strălucirea 
luminii aotele de eroism, luptele 
și jertfele, și munca dăruite pa
triei noastre de către comuniști 
după ieșirea lor din ilegalitate, 
după începutul zidirii noii so
cietăți, societatea română socia
listă.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la politica externă pro
movată de partidul și guvernul 
.țării noastre.

Această politică — a arătat el — 
inițiată de conducerea noastră 
superioară de partid și de stat, 
este axată, după cum se știe, 
pe cele mai nobile idealuri, pe 
cele mai fierbinți năzuințe ale 
poporului nostru, ale oamenilor 
de bine de pretutindeni, aș pu
tea zice, ale tuturor popoarelor. 
Căci cine nu iubește pacea, și 
cine nu vrea să se bucure de 
binefacerile ei, cine nu iubește 
libertatea, ce popor nu vrea să 
fie independent, suveran, stă- 
pin pe munca lui, pe roadele 
muncii lui, stăpîn pe soarta sa ?

în această lume care trăiește 
în neliniște, cu amenințarea 
războiului deasupra capului, ba, 
pe alocuri, chiar în război, in 
această lume care s-a încovoiat 
sub povara cheltuielilor necesi
tate de cursa înarmărilor, Ro
mânia socialistă s-a înfățișat 
stăpînită de calm, plină de în
credere in viitorul ei, și plină 
de încredere în viitorul întregii 
omeniri. Glasul acestei Românii 
este glasul rațiunii.

Politica aceasta, a României 
socialiste, a avut succese din ce 
în ce mai mari. Principiile res
pectării suveranității naționale, 
independenței, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
altor state au fost îmbrățișate 
de multe popoare și sint susți
nute astăzi de reprezentanții 
multor state la conferințele și 
întîlnirile internaționale. Prin 
politica sa și prin modul în care 
întreține relații cu alte state, 
România socialistă și-a cîștigat 
un mare prestigiu în întreaga 

stima și simpatia de care se bu
cură în cercurile cele mai largi 
ale opiniei publice secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ex
ponentul gindurilor și sentimen
telor întregului nostru popor, 
care are principala contribuție 
la elaborarea politicii externe a 
partidului nostru, activitatea sa 
neobosită pentru promovarea și 
afirmarea acestei politici.

Cred că plenara Comitetului 
Central poate aproba cu deplină 
satisfacție rezultatele convorbi* 
rilor de la Moscova ale dele
gației partidului nostru, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca și convorbirile purtate cu de
legația sovietică, condusă de to
varășul Kosighin, care a vizitat 
țara noastră, încheierea re
centă a Tratatului de prietenie 
și asistență mutuală cu Uniunea 
Sovietică, care consfințește prin
cipiile pe care partidul, țara 
noastră le pun la baza relațiilor 
cu toate țările socialiste.

Cred, de asemenea, că putem 
saluta cu satisfacție rezultatele 
pozitive ale vizitei făcute de de
legația condusă de tovarășul 
Bodnaraș în R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, ale convorbiri
lor purtate cu conducătorii dc 
partid și de stat din aceste țări, 
cu tovarășii Mao Tzedun și 
Kim Ir Sen. Rezultatele acestor 
vizite reflectă o dată mai mult 
poziția principială, consecventă 
a partidului nostru de a dezvol
ta relațiile cu toate țările socia
liste. de a milita consecvent pen
tru unitatea tuturor țărilor so
cialiste, pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale.

Mă alătur, de aceea, aprecie
rilor făcute în timpul discuțiilor 
de a exprima aprobare și spri
jin deplin pentru întreaga acti
vitate desfășurată de conducerea 
de partid și de stat în domeniul 
politicii externe, pentru conti
nuarea cu consecvență a acestei 
activități, care concordă pe de
plin cu interesele poporului 
nostru, cu interesele cauzei so
cialismului și păcii în lume.

lume, un prestigiu pe care nici
odată nu l-a mai avut pină a- 
cum.

Nu cred că se poate vorbi de 
politica noastră externă, de po
litica partidului și a statului 
nostru, fără a se rosti numele 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și fără a se sublinia faptul că 
succesele României pe plan ex
tern, ca de altfel și pe plan in
tern, îi aparțin în cea mai mare 
măsură, aparțin inițiativei sale, 
stăruinței, talentului său deose
bit, vastelor sale cunoștințe.

Țin să-mi exprim aprobarea 
față de întreaga activitate pe 
plan internațional desfășurată 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., de guvernul României 
socialiste, pentru întărirea prie
teniei și solidarității cu toate ță
rile socialiste, cît și pentru dez
voltarea. în spiritul coexistenței 
pașnice, a relațiilor cu țările cu 
altă orinduire socială.

Cu puține săptămîni în urmă 
stăteam in fața televizoarelor 
milioane și milioane de oameni, 
aproape întreaga țară, și urmă
ream vizita șefului statului nos
tru în Franța. Am trăit atunci cu 
toții ceasuri de adîncă mulțumi
re și de adîncă mîndrie. Franța, 
bătrîna dar mereu frumoasa 
Franță, îl primea pe șeful statu
lui nostru ca pe un mare și în
țelept conducător al unui stat 
care astăzi își are sub soare un 
loc al său, un loc de cinste și do 
muncă, un loc din care nimeni 
și niciodată nu ne va putea 
clinti. Cînd și unde a mai fost 
primit așa vreun șef al statului 
nostru ? Niciodată și nicăieri. 
Mi s-a părut, în tot timpul vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Franța, că toți îi sîntem ală
turi, că toți vizităm Franța o 
dată cu domnia sa și cu toți sîn
tem primiți cu flori și cu căldu
roase strîngeri de mină. Toți îi 
eram alături în bucurie, după 
cum, cu puține săptămîni îna
inte, îi fuseserăm alături în ne
norocire.

Nenorocirea de care s-a vorbit 
aici a venit, cum ne amintim, cu 
totul pe neașteptate. Ploi nemai
văzute pină atunci s-au prăbușit 
asupra unor vaste ținuturi ale 
țării noastre. Apele tulburi și 
repezi și-au ieșit din albii ; au 
dărîmat orașe și au dărîmat sa
te. Ap inundat fabrici și uzine, 
au nimicit bunuri prețioase a- 
dunate cu multă sirguință, au 
măturat tot ce au întîlnit în calea 
lor. Oamenii din aceste ținuturi 
ale noastre nu se mai întîlniseră 
niciodată cu asemenea prăpăd. 
Partidul însă a trecut de îndată 
la acțiune. Secretarul general al 
partidului s-a dus la fața locu
lui și personal a dat indicații cu 
privire la ce trebuia să se facă. 
A început atunci o luptă cum
plită între oamenii care își apă
rau viețile și încercau să-și a- 
pere și avutul și apele sălbatice, 
care, ca niște ființe vii, voiau 
să șteargă totul in calea lor. 
Bătălia aceasta între oameni și 
ape, după multe zile și multe 
nopți de trudă, a fost cîștigat.ă 
în cele din urmă de oameni. La 
această bătălie ciudată au parti
cipat zeci și zeci de mii de oa
meni, tineri și vîrstnici. Iar ar
mata a dat, în țoate locurile in 
care a fost nevoie de sprijinul 
ei, un ajutor excepțional. Mulți 
oameni sortiți pieirii au fost 
salvați de elicopterele armatei 
și de ambarcațiunile militare. 
Glorie nepieritoare armatei 
noastre. Căci gloria se cucerește 
în timpurile noastre de către ar
mată și în alte împrejurări, nu 
numai pe cîmpurile de luptă.

în aceste împrejurări tragice, 
partidul nostru și-a arătat încă 
o dată forța de organizare, pu
terea de mobilizare și de con
ducere a maselor. în multe 
părți lovite de dezastru, organi
zațiile și comitetele de partid au 
acționat rapid, salvînd astfel 
vieți omenești și prețioase bu
nuri materiale. Unitatea în ju
rul partidului nostru a fost, în 
momentele acelea de nenoroci
re, mai strînsă, și mai puternică 
decît oricînd. Aproape câ nu a 
rămas om in această țară care’ 
la chemarea partidului nostru, să 
nu contribuie cu ceva la salva-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Tov. Zaharia Stanca
(Urmare din pag. a V-a)

rea sinistraților, să nu dăruie 
ceva pentru refacerea cit mai 
curînd posibil a regiunilor de
vastate de dezastru.

Acum, cînd pagubele sînt cu
noscute și evaluate, avem cu 
toții o singură datorie, aceea de 
a face ca urmele dezastrului să 
fie cit mai repede șterse, aceea 
ca planul nostru de stat să fie 
împlinit în toate sectoarele de 
muncă ale scumpei noastre țări.

în încheierea acestor cuvinte 
— a spus vorbitorul — doresc 
să cunoașteți că nenumărați 
scriitori au vizitat localitățile

Tov. Gheorghe Roșu
Plenara Comitetului Central, 

tntr-o puternică atmosferă de 
lucru, înscrie ca întotdeauna la 
ordinea de zi probleme majore, 
de o deosebită importanță, ale 
vieții noastre politice și social- 
economice din etapa actuală. A- 
cest lucru este și mai evident 
în prezent, cînd țara, poporul, 
economia națională au trecut în 
ultimele luni prin grele încer
cări provocate de dezlănțuirea 
forțelor oarbe ale naturii. în a- 
cest context nu pot să nu folo
sesc prilejul de a remarca efor
turile deosebite ale conducerii 
superioare de partid pentru pre
venirea și diminuarea efectelor 
distrugătoare ale stihiilor ce s-au 
abătut asupra țării. Activitatea 
depusă în această perioadă de 
conducătorii partidului nostru, 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, aflat direct 
Ia fața locului în toate județele 
lovite de calamități și în județul 
nostru, a constituit pentru noi 
nu numai imbold și avînt în 
munca de refacere, ci și un înalt 
exemplu de umanism, de înțe
legere partinică a misiunii con
ducătorului politic, de dăruire 
cu nețărmurit devotament lup
tei pentru binele oamenilor, de 
înalt și fierbinte patriotism.

Nici județul nostru n-a fost 
scutit de calamități. 60 din cele 
80 de comune ale județului au 
suferit grave alunecări de teren, 
au avut Inundații, furtuni.

O suprafață agricolă de peste 
9 mii hectare a fost calamitată 
total, peste 3 500 hectare parțial, 
la care ieri și alaltăieri s-au 
mai adăugat 2 100 hectare distru
se de inundații și grindină. Și 
industria a avut de suferit, în 
special cea forestieră și căile de 
comunicații.

Eu spun că Inundațiile ar fi 
fost și mai mari în județele Ba
cău și Neamț dacă Bistrița n-ar 
fi fost zăgăzuită. Dar barajul 
ne-a dat posibilitatea să mane
vrăm in așa fel, încît Bistrița să 
nu se întîlnească cu Șiretul în 
momentul viiturilor.

Peste tot, organizațiile de par
tid au acționat ferm și au mobi
lizat toate forțele, oamenii au 
răspuns cu multă hotărîre. La 
Comănești, Filipeni, Săuceșfi și 
în multe alte părți ale județului, 
mii de oameni, pe ploaie, zi și 
noapte, în condiții vitrege, lu
crau la diguri, la șanțuri, luptau 
ca pagubele să fie cît m'ai mici. 
Acum aceiași oameni lucrează cu 
abnegație pe ogoare și în fabrici, 
pentru ca rănile pricinuite să fie 
cît mai repede vindecate să-și 
aducă contribuția lor la refa
cere.

Raportez plenarei că niciodată 
nu s-a lucrat pe ogoare mai ho- 
tărît ca acum îa întreținerea cul

sinistrate, că mulți dintre ei au 
scris reportaje și articole zgu
duitoare, că mulți dintre ei au 
adunat materiale pentru lucrări 
mai ample în curs de scriere.

în ceea ce privește aniversa
rea a 50 de ani de la întemeie
rea partidului nostru comunist, 
organizăm în țară, începînd încă 
din această vară, o serie de șe
zători și întîlniri în fabrici și 
uzine, tn sate și orașe cu citito
rii noștri, pentru pregătirea tn 
întreaga țară a unei atmosfere 
sărbătorești. Aniversarea, noi o 
vom întîmpina cu toții cu bra
țele pline de cărți.

turilor, la recoltatul fînețelor și 
la alte acțiuni. Suprafețe mari 
au fost însămînțate de cîte trei 
ori ; cu toate greutățile, vrem 
să realizăm planul în agricultu
ră, să dăm în plus produse la 
fondul central. în fabrici, de a- 
semenea, se lucrează intens. Oa
menii muncii din industria jude
țului și-au dublat angajamentele 
de la începutul anului, hotărînd 
să dea peste plan produse în 
valoare de 140 milioane de lei. 
Pe primul semestru, peste plan 
s-a realizat o producție marfă în 
valoare de 80 milioane, iar bene
ficii peste 89 de milioane lei.

Analiza ne arată că angaja
mentul anual va fi sensibil de
pășit. De aceea, ne afirmăm în
crederea că într-un timp scurt 
vom învinge greutățile și în ori
ce caz planul cincinal, în al că
rui prag ne aflăm, nu va fi in
fluențat negativ.

întrucît în județul nostru am 
avut calamități în lunile martie, 
mai și iulie, iar hotărîrea Con
siliului de Miniștri prevede a- 
cordarea de ajutoare pentru 
cetățenii care au avut de suferit 
în lunile mai-iunie, propun să 
se extindă acordarea ajutorului 
în cumpărarea de materiale de 
construcții și pentru cei care au 
fost păgubiți de natură în lunile 
la care hotărîrea nu se referă.

în ceea ce privește cele două 
proiecte de legi care se află la 
ordinea de zi a plenarei, este 
cunoscut că ele au fost supuse 
și dezbaterii maselor de oameni 
ai muncii. Aprobarea lor unani
mă dovedește încă o dată unita
tea de vederi și interese dintre 
partid și popor, dovedește că 
partidul nostru acționează pen
tru ca toate măsurile și hotărî- 
rile care privesc viața poporului 
să fie luate cu acordul întregu
lui nostru popor. Numai acțio- 
nînd așa, facem ca democrația 
socialistă să fie expresia voin
ței și unității întregii națiuni.

Socotesc că hotărîrea propusă 
cu privire la aniversarea a 50 
de ani de la crearea P.C.R. are 
nu numai o valoare simbolică ci. 
înainte de toate, marchează ma
rea răspundere socială și politi
că marxist-leninistă a partidu
lui nostru pentru perfecționarea 
societății noastre socialiste, con
struirea societății comuniste.

Informarea cu privire la acti
vitatea pe plan internațio
nal desfășurată de partidul nos
tru îmi dă prilejul să afirm încă 
o dată că politica noastră exter
nă, armonioasă, realistă și știin
țifică păstrează o perfectă uni
tate dialectică cu politica inter
nă. Partidul nostru militează 
neobosit pentru afirmarea înalte
lor principii marxist-leniniste 
ale internaționalismului socialist, 

ale egalității în drepturi, respec
tului reciproc, independenței și 
suveranității naționale, întraju
torării tovărășești, contribuind 
cu toate puterile la restabilirea 
încrederii, a colaborării între 
toate țările socialiste.

Partidul nostru dovedește în 
mod practic că, punînd pe pri
mul plan ceea ce unește țările 
socialiste, și aceasta este indis
cutabil esențialul, se pot dezvol
ta relații tovărășești, prietenești 
și principiale între toate țările 
socialiste, între toate parti
dele comuniste și muncito
rești. s

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice în Republica Socialistă Ro
mânia și semnarea noului Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală constituie un 
eveniment important în dezvol
tarea colaborării, alianței și prie
teniei româno-sovietice pe baza 
principiilor marxist-leniniste. 
Activitatea politică externă a 
partidului și statului nostru 
este bogată și multilaterală. 
Deși au fost atîtea probleme pe 
plan intern, de la care condu
cerea de partid și de stat n-a

Tov. George
Memoria poporului nostru — 

memorie scrisă și nescrisă — 
nu a înregistrat în ultimele de
cenii asemenea calamități natu
rale ca acelea care s-au abătut 
în acest an asupra țării noastre, 
în lunile mai și iunie — luni 
ale florilor și ale nădejdilor în 
belșugul verii și al toamnei care 
vin, apele au ieșit din matca lor, 
s-au repezit împotriva oameni
lor, a muncii lor, a caselor, a 
industriei lor, a lucrărilor cîmpu- 
lui, au ucis și au distrus. Aceste 
evenimente au fost privite cu 
toată seriozitatea, cu toată îngri
jorarea pretutindeni în lume. Și 
noi, cei care lucrăm în Ministe
rul de Externe, am putut să ne 
dăm seama cum sînt interpre
tate, cum au fost interpretate 
aceste întîmplări și mai ales cum 
a fost judecată atitudinea po
porului român în împrejurări 
atît de grave. Oameni din dife
rite țări, din diferite medii au 
apreciat tn mod deosebit hotă
rîrea cu care poporul român s-a 
ridicat împotriva furiilor oarbe 
ale naturii, hotărîrea cu care a 
pornit la refacere cu propriile-i 
forțe, cu forțe înzecite, găsite în 
adîncul conștiinței lui. Este sem
nificativ faptul că 65 de state au 
acordat României ajutorul lor. 
S-a mai subliniat, însă, și un alt 
lucru, și această subliniere a 
venit din partea țărilor socialis
te, din partea altor țări, din 
partea tuturor, că poporul ro
mân și în această împrejurare a 
dovedit o unitate de fier, și con
dus de partidul nostru, puterni
că forță organizatorică și mora
lă, a reușit să cîștige marea bă
tălie împotriva stihiilor.

în continuare, vorbitorul, refe- 
rindu-se la activitatea de poli
tică externă a României, a spus : 
Cunoaștem cu toții cîte întîlniri 
au loc între delegații ale parti
dului nostru și delegații ale mul
tor partide din toate colțurile 
lumii, în cadrul cărora au loc 
schimburi de păreri cu privire 
Ia probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. Aceasta arată că partidul 
nostru își îndeplinește sarcinile 
sale internaționale, că este pro
fund ancorat în realitățile com
plexe ale relațiilor din cadrul 
mișcării muncitorești, că punc
tele sale de vedere, exprimate 
în ultimii ani, s-au dovedit a fi 

lipsit, a găsit totuși timp pentru 
multe contacte internaționale 
între partide și guverne. Este 
clar că în condițiile actuale ale 
dezvoltării tehnicii și științei, 
dezvoltarea internă nu este po
sibilă — și în aceasta vedem 
justețea politicii partidului — 
fără o largă colaborare cu țările 
socialiste, precum și cu celelalte 
state ale lumii, fără deosebire de 
orînduirea lor socială.

Nu putem să nu remarcăm că 
la elaborarea și promovarea po
liticii externe un aport deosebit 
îl aduce secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care cu înțelepciune 
și clarviziune desfășoară o largă 
activitate internațională în spi
ritul înțelegerii și al păcii în 
lume.

în încheiere, vâ rog să-mi 
permiteți să mă fac interpretul 
comuniștilor și al oamenilor 
muncii din județul Bacău, dînd 
aprobare deplină politicii inter
ne și externe a partidului nos
tru, solid ancorată în realitățile 
din țara noastră, corespunzînd 
în același timp cu aspirațiile 
internaționaliste ale poporului 
român.

Macovescu
temeinice, s-au verificat în timp 
și exprimă o poziție principială.

Dacă analizăm aspecte ale re
lațiilor României cu alte state, 
vedem cît de intensă este activi
tatea desfășurată și în acest do
meniu. Numai în ultima lună, 
au avut loc vizita președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Franța, 
vizita unei delegații de partid 
și de stat române în R. P. Chi
neză, a unei delegații a Marii 
Adunări Naționale și a Consiliu
lui de Stat în R.P.D. Coreeană, 
conduse de tovarășul Emil Bod- 
naraș, vizita președintelui Consi
liului de Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, în Republica 
Federală a Germaniei.

Iar acum, în ultima vreme, 
doar ieri, s-a încheiat vizita de
legației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice în 
țara noastră, pentru a semna 
Tratatul de alianță, prietenie și 
asistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. Consi
der că este necesar să subliniez 
și eu importanța pe care o re
prezintă acest Tratat, el consti
tuind un puternic instrument de 
întărire continuă a prieteniei 
frățești și a solidarității interna
ționaliste dintre cele două țări.

Toate acestea sînt fapte care 
arată că pe plan internațional 
partidul nostru prin politica sa 
privitoare la relațiile dintre sta
te, are un rol de jucat și aceasta 
se datorește principiilor pe care 
le promovează, principii despre 
care s-a vorbit de atîtea ori, s-a 
vorbit și astăzi de la această 
tribună. La baza politicii noas
tre stau principiile pe care ni
meni nu le poate refuza, cî, din 
contră, orice guvern care mili
tează pentru pace și înțelegere 
în lume, pentru viitorul ome
nirii, trebuie să le pună 
la baza relațiilor internaționale.

Poporul nostru a acordat un 
sprijin puternic politicii exter
ne a partidului ale cărei linii 
generale au fost stabilite de 
Congresul al X-lea, ale cărei e- 
lemente sînt încontinuu îmbo
gățite de către conducerea noas
tră de partid și de stat, a spus 
in continuare vorbitorul. Aceas
tă politică externă obține rezul
tate întrucît este susținută de 
întregul partid, de întregul po
por român. Țara noastră se pre

zintă în fața lumii ca o națiune 
socialistă unită în jurul partidu
lui el comunist, în jurul con
ducerii sale, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

în elaborarea acestei politici, 
noi. cei care lucrăm în Ministe
rul de Externe, avem ocazia să 
vedem contribuția esențială a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care ne dă exemplu de fermita
te, de înțelegere în perspectivă 
a problemelor, de perspicacitate, 
de capacitatea de a privi proble
mele internaționale în profunzi
mea și corelațiile lor. Forța ar
gumentării și mai ales cunoaș
terea adîncă a problemelor in
ternaționale sînt alți factori care 
contribuie la elaborarea și sus
ținerea cu succes a pozițiilor 
noastre în problemele internațio
nale. Toate acestea ne dau si
guranța că și în domeniul poli
ticii externe vom obține rezul
tate așa cum dorește întregul

Tov. Valter Roman
în cuvîntul său, tovarășul 

Valter Roman s-a referit la 
activitatea desfășurată de Co
mitetul Executiv al Comitetului 
Central în domeniul politicii in
ternaționale, al relațiilor cu 
țările socialiste. El a subliniat 
consecvența cu care politica 
noastră externă este pusă în 
slujba intereselor națiunii socia
liste, ale cauzei socialismului, 
colaborării între popoare și 
păcii în lume. Partidul Comu
nist Român își aduce contribuția 
la întărirea prieteniei și colabo
rării eu partidele comuniste din 
țările socialiste frățești — în 
spiritul principiilor care unesc 
aceste partide, joacă un rol ac
tiv în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, în 
cadrul frontului mondial antiim- 
perialist. Vorbitorul a subliniat 
consecvența politicii partidului 
nostru, linia sa marxist-leninistă 
și s-a referit la contactele pe 
care Partidul Comunist Român 
le-a avut cu numeroase alte 
partide.

Nu am decît cuvinte de admi
rație, respect și recunoștință 
pentru politica marxist-leninis
tă, revoluționară a partidului 
nostru, care s-a situat la înălți
mea marilor sale răspunderi și 
exprimînd gîndurile noastre, 
linia trasată în documente de 
partid. Aceste sentimente se 
adresează în primul rînd tova
rășului Nicolae Ceaușescu. con
ducător încercat al partidului 
nostru, figură marcantă a miș
cării comuniste mondiale, a vie
ții internaționale, căruia îi re
vine in primul rînd meritul 
pentru toate succesele obținute 
■le partidul și poporul nostru.

în ultima săptămînă s-a vor
bit mult despre știința condu
cerii, despre necesitatea elabo
rării acestei științe noi și real
mente atît de necesară pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a 
țării noastre. Se discută care 
este partea componentă cea mai 
importantă a acestei științe, 
dacă este sau nu totodată și o 
artă, care este rolul condițiilor 
obiective și al factorilor subiec
tivi în reușita conducerii 
ș.a.m.d.

Cred sincer că modul de con
ducere a unui partid, a unui 
stat socialist depinde, firește, 
foarte mult de gradul de stăpî- 
nire a tehnicii moderne, a calcu
latoarelor, a proceselor tehno
logice moderne, a legilor eco
nomice și sociale, de cunoaște
rea naturii revoluției științifice- 
tehnice și altele. Cred însă tot
odată că această conducere 

popor, așa cum dorește partidul 
nostru. Asemenea exemple de 
activitate și atitudine ne-au fost 
date și ne sînt date în perma
nență de către secretarul general 
al partidului și de către ceilalți 
conducători ai partidului nostru. 
Trebuie să recunoaștem că în a- 
semenea împrejurări putem fi 
siguri că această politică a 
noastră va da rezultatele pe care 
le dorește întregul popor.

Prin întreaga noastră activi
tate, internă și externă, noi a- 
părăm și promovăm realizările 
noastre, ceea ce am cîștigat cu 
trudă, și această promovare este 
nu numai în interesul poporu
lui și al țării românești, ci și în 
interesul socialismului. Noi pro
movăm drepturile de azi și de 
mîine ale poporului român, ale 
națiunii române, pentru că în 
felul acesta gîndim că promovăm 
nu numai interesele noastre, ci 
interesele de azi și de mîine ale 
socialismului, ale comunismului.

depinde foarte mult de cei care 
o realizează, de cel care con
duce, că sînt momente cînd ho- 
tărîtoare devin nu mijloacele 
de informare, de decizie sau de 
alt gen, ci pregătirea, expe
riența. fermitatea, demnitatea 
și, aș spune, curajul celui care 
conduce. Istoria apropiată stă 
din nou mărturie acestui adevăr. 
Și dacă politica este, cum se 
spune, arta posibilului, consider 
că conducerea devine știința ne
cesarului și acest necesar, isto
ricește necesar, a fost promovat 
și apărat cu brio de cei care 
conduc destinele partidului și 
țării noastre.

Dau o înaltă apreciere discu
țiilor care au avut loc recent în
tre delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și de
legația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul Leonid Brejnev, pre
cum și convorbirilor care s-au 
desfășurat între președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
tovarășul Alexei Kosîghin. De 
asemenea, îmi exprim satisfac
ția pentru semnarea Tratatului 
de alianță, prietenie și ajutor 
reciproc dintre cele două țări.

Pe noi nu pot decît să ne bu
cure dezvoltarea și adîncirea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste și par
tidele frățești. Consider că vi
zitele făcute de delegațiile ro
mâne în R.P.D. Coreeană șl în 
R.P. Chineză au contribuit tn 
mare măsură la dezvoltarea re
lațiilor dintre România socia
listă și Republica Populară Chi
neză, dintre țara noastră și 
R.P.D. Coreeană, dintre parti
dele noastre.

Toate aceste acțiuni se înscriu 
în cunoscuta concepție a, Parti
dului Comunist Român de a 
dezvolta legături trainice cu toa
te partidele comuniste și mun
citorești, de a-și aduce contri
buția la refacerea unității miș
cării comuniste internaționale.

în legătură cu proiectul de 
hotărîre cu privire la aniversa
rea semicentenarului partidului 
nostru, pe care-1 găsesc un do
cument excelent, ce exprimă 
sentimentele noastre ale tuturor 
și care are și va avea fără în
doială un rol politic mobiliza
tor, mi-aș permite să fac o se
rie de propuneri : să se intro
ducă un pasaj în legătură cu 
tradițiile de luptă internaționa- 
listă ale partidului nostru, soli

daritatea sa militantă cu lupta 
proletariatului și a popoarelor 
împotriva reacțiunii și fascismu
lui în perioada dintre primul și ai 
doilea război mondial, să se a- 
dauge o prevedere cu privire la 
turnarea unor filme reflectînd 
trecutul revoluționar al partidu
lui nostru ; pe lingă sarcina care 
se trasează în document în 
mod foarte just și cu care sînt

Tov. loachim Moga
Aplicarea în practică a legilor 

privind organizarea producției și 
a muncii în agricultură și a legii 
referitoare la răspunderea con
ducătorilor organizațiilor socia
liste pentru gospodărirea mij
loacelor materiale și bănești, or
ganizarea și funcționarea contro
lului financiar vor constitui o pîr- 
ghie în crearea condițiilor nece
sare ca agricultura să-și îndepli
nească tot mai bine sarcinile ce-i 
revin în dezvoltarea economică 
și socială a țării, iar controlul 
financiar va deveni realmente un 
instrument eficace de cunoaștere 
și urmărire permanentă a mo
dului de gospodărire a bunurilor 
obștești, servind la identificarea 
și mobilizarea pe scară mai largă 
a rezervelor de creștere a efici
enței economice.

Comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii din județul Hunedoara 
au primit cu deosebit interes 
noile reglementări legale și dau 
o înaltă apreciere preocupării 
conducerii partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, pentru accelerarea pro
gresului material și spiritual al 
societății noastre socialiste.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că o mare parte din teri
toriul județului Hunedoara a fost 
cuprinsă de inundații, care au 
lovit grav numeroase localități, 
întreprinderi agricole de stat, 
cooperative agricole de produc
ție, unități comerciale, școli, ins
tituții și un număr mare de lo
cuințe. provocînd pagube de a- 
proape 200 milioane lei. Datorită 
măsurilor luate, la indicațiile 
conducerii partidului, pentru e- 
vacuarea populației și a unui nu
măr de pește 60 mii capete ani
male, în județul Hunedoara nu 
am avut pierderi de vieți ome
nești și nici de animale. Subli
niez în mod deosebit faptul apre
ciat nu numai de comuniști, ci 
și de întregul nostru popor, că în 
acele momente grele tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au deplasat în zonele calami
tate. Prezența dv., stimate tova
rășe secretar general, în mijlo
cul populației a avut un rol 
hotărîtor în acțiunile întreprin
se pe linia normalizării întregii 
activități în toate domeniile. 
Acest mod de lucru a insuflat 
în rîndul organelor noastre loca
le de partid și de stat, în rîndul 
întregii noastre populații, mult 
optimism, voință și hotărîre, a 
generat o atmosferă de înalt pa
triotism pentru învingerea greu
tăților create de calamități.

Cu sprijinul organelor centra
le au fost repuse în funcțiune 
unitățile economice afectate, 
căile de comunicații și s-au 
reînsămînțat unele suprafețe a- 
gricole. Deosebit de apreciate 
sînt măsurile luate de condu
cerea partidului nostru privind 
acordarea de fonduri pentru re
facerea construcțiilor gospodă
rești. a culturilor distruse, pen
tru refacerea locuințelor.

Aduc cu acest prilej, în nu
mele comitetului județean de 
partid, al comuniștilor din ju
dețul Hunedoara, sincere mul
țumiri conducerii partidului 

de acord, ca cercetătorii și oa
menii de știință din domeniul 
științelor sociale să se ocupe de 
aprofundarea și elucidarea teo
retică a problemelor privind 
construcția și edificarea societă
ții socialiste în România, să se 
adauge și sarcina de a se stu
dia procesele care au loc în so
cietatea contemporană în ge
neral.

nostru, personal tovarășului se
cretar general pentru ajutorul 
deosebit acordat județului Hu
nedoara și ne angajăm că vom 
face totul pentru redresarea în
tregii situații din cadrul jude
țului.

Doresc să subliniez și eu că, 
în împrejurările deosebite prin 
care am trecut, poporul nostru 
a demonstrat înalta sa conștiin
ță socialistă, profundul patrio
tism, spiritul de sacrificiu pen
tru apărarea realizărilor dobîn- 
dite. Avem exemple suficiente 
și în județul nostru. Unitățile 
economice și-au suplimentat an
gajamentele, se lucrează în 
schimburi prelungite, se lucrea
ză duminica. Datorită acestor 
preocupări, pe primele 6 luni 
la producția globală s-au dat 
produse peste plan în valoare 
de 106 milioane lei, la producția 
marfă vîndută și încasată pro
duse în plus de peste 82 mili
oane lei, la beneficii mai mult 
de 46 milioane lei, productivita
tea muncii a crescut cu 1 499 lei 
pe salariat, s-a livrat la export 
în 6 luni, față de contractele în
cheiate, mai mult cu 71 milioane 
lei. La investiții s-a realizat față 
de planul anual, pe primul semes
tru, 52,5 la sută, iar la con- 
strucții-montaj 51,5 la sută. în 
felul acesta înțeleg comuniștii 
și oamenii muncii hunedoreni 
să răspundă chemării partidu
lui, a secretarului nostru gene
ral și să-și facă pe deplin da
toria. Dar sîntem conștienți că 
mai avem multe de făcut pen
tru lichidarea completă a urmă
rilor calamităților. Ne îndreptăm 
atenția îndeosebi spre recupe
rarea rămînerii în urmă la fontă, 
la unele unități și produse, spre 
realizarea și depășirea anga
jamentelor integrale pe acest 
an. Depunem toate eforturile 
pentru remedierea situației în 
agricultură, pentru relnsămîn- 
țarea tuturor suprafețelor și a- 
sigurarea furajelor necesare în 
toate cooperativele agricole de 
producție.

Organizația județeană de par
tid, toți comuniștii din județul 
nostru dau o înaltă apreciere și 
aprobă cu toată căldura politi
ca externă a partidului și sta
tului nostru, politică ce cores
punde întru totul interesului 
clasei noastre muncitoare, în
tregului nostru popor. Apreciem 
îndeosebi activitatea neobosi
tă pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personal, o desfășoa
ră în acest domeniu. România 
so bucură de un mare prestigiu 
pe arena internațională, dato
rită politicii consecvente pe 
care partidul și guvernul nos
tru au dus-o pe linia trasată de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, de a pune în centrul poli
ticii externe întărirea relațiilor 
multilaterale de prietenie și a- 
lianță frățească cu țările socia
liste, a dezvoltării relațiilor cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza 
principiilor egalității, respectă
rii suveranității și independen
ței naționale.
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CRAI O. VA 
oraș de reședință 
a chimiei moderne
De dată relativ recentă 

și, în același timp, de pe 
acum considerat, pe drept 
cuvînt, o mare „cetate" 
a industriei chimice româ
nești, admirat de turiștii și 
de către specialiștii din țară 
și din străinătate, reprodus 
pe ilustrate și în albume 
colorate — acesta este 
Combinatul chimic din Cra
iova, obiectiv industrial in 
continuă dezvoltare, a că
rui pondere în această ra
mură modernă a economiei 
naționale este cu fiecare lu
nă, cu fiecare an tot mai 
importantă. Se poate spune 
că în acest combinat cu uti
laje, instalații și suprafețe 
industriale de dimensiuni 
și proporții impresionante, 
amplificarea energiilor, a 
puterii de producție și de 
creație, constant și viguros 
în ascensiune, se realizează 
atît pe planul permanente
lor înnoiri și perfecționări 
ale proceselor tehnologice, 
cît și — mai ales — datorită 
competenței profesionale, 
capacității de dăruire ple
nară a harnicului colectiv 
de aici.

Din cele relatate de către 
tovarășul inginer Oliviu 
Popa, directorul general ad
junct al combinatului, am 
reținut că pînă în prezent 
în mecanismul de producție 
sînt cuprinse aici 20 de fa
brici a căror activitate — 
larg diversificată — are ca 
punct de pornire inițial, ca 
materii prime de bază, ga
zul metan, carbidul și aerul. 
Din această simbioză, a- 
poi, în instalațiile, agrega
tele, recipienții și sutele

de kilometri de conducte 
din materiale inoxidabi
le, administrîndu-se pe 
parcursul multiplelor teh
nologii și formule chimice 
presiuni și temperaturi di
ferențiate în funcție de pro
dusul realizat, combinatul 
— aflat la ora actuală în- 
tr-o fază avansată de pre
gătire pentru a lua startul 
in cea de-a 3-a etapă a 
dezvoltării sale — dă (nu
mai în acest an) economiei 
națiohale produse organice 
și anorganice a căror va
loare va depăși cu mult o 
jumătate miliard de lei. 
E lesne de imaginat ce se 
va putea vedea aici la sfîr- 
șitul următorului cincinal, 
cînd și noua etapă de dez
voltare va fi fost materia
lizată, pusă în funcțiune 1 
Combinatul craiovean va 
deveni atunci o unitate In
dustrială de primă valoare 
și mărime, nu numai pen
tru industria chimică din 
țară, dar și pentru industrii 
similare din multe alte 
părți.

Dar șl așa, chiar azi, 
nu-ți vor ajunge două sau 
trei zile pentru a spune că 
ai luat temeinic cunoștin
ță de preocupările oame
nilor, de activitatea din 
toate fabricile, secțiile și 
laboratoarele combinatului. 
Sînt, realmente, zeci de 
hectare matematic împîn- 
zite cu fel de fel de con
strucții în care domină o- 
țelul și sticla, argintiul și 
vernilul, electronica și au
tomatica, cercetarea funda
mentală și aplicativă. în 
dimineața zilei de 23 iunie,

colectivul de pe aceas
tă platformă a industriei 
chimice craiovene și-a În
deplinit sarcinile de plan 
pe prima jumătate a anului 
curent. Calculînd că aici 
se lucrează zi și noapte 
fără întrerupere, că fieca
re zi de muncă înseamnă 
produse în valoare de sute 
și sute de mii de lei, sem
nificația și importanța săp- 
tămînii cîștigate în primul 
semestru ne apar mai 
pregnant și se pot ex
prima, de exemplu, prin : 
7 000 tone amoniac, 26 500 
tone azotat de amoniu, 870 
tone butanol, 350 000 mc 
oxigen tehnic și multe alte 
produse peste plan.

în succesiunea etapelor, 
operațiunilor și fluxurilor 
tehnologice complexe, rigu
ros controlate și dirijate pe 
parcursul sutelor de kilo
metri de conducte de la 
tablourile electronice de 
comandă (montate în fie
care din fabrici), oamenii 
combinatului își dovedesc 
pe deplin competența și 
pregătirea profesională. Ci
tind aceste tablouri, ei cu
nosc în fiecare moment 
cum bate „inima" produc
ției, unde și cum să inter
vină dacă e nevoie, care 
este eficiența muncii lor. 
„Pentru că numai prin 
realizările combinatului — 
era de părere inginerul Ion 
Radu, tînăr absolvent al po
litehnicii, șeful fabricii de 
acetilenă — se pot apre
cia la adevărata valoare 
capacitatea, competenta 
specialiștilor, se justifică

Combinatul chimic Craiova — vedere parțială colo ; mu. Vințilu

investiția de încredere a- 
cordată de a munci într-o 
atît de modernă unitate in
dustrială. In fabrica pe 
care o conduc, cu cei 122 
de oameni, realizăm o 
producție de peste 4 000 
lei pe om în 24 de ore. în 
alte fabrici ale combinatu
lui — corespunzător pro
dusului realizat — se înre
gistrează valori și mai 
mari".

De la același specialist 
mai aflăm că în sala de 
comandă de la această fa
brică, printre cele circa 
1 200 de aparate pentru mă
sură și control, peste 100 
de tipuri sînt importate din 
țări avînd o veche tradiție 
in industria chimică. A- 
ceastă informație are darul 
să scoată în evidență înalta 
cerință de pregătire profe
sională a operatorilor chi-

lucrează aici 
asemenea

miști care 
și conduc o 
paratură.

Peste tot, 
fabricile combinatului, pon
derea o dețin cadrele tine
re. De la maistrul Andrei 
Pohr, secretarul comitetului 
de partid de la grupul azot 
I, aflăm că vîrsta medie a 
muncitorilor calificați, din 
combinat, este de 23 ani. 
iar a tehnicienilor și ingi
nerilor — de 27 ani.

Să-i cunoaștem pe cîțiva 
din acești tineri specia
liști. Inginerul Alexandru 
Popescu răspunde de buna 
funcționare a aparatelor de 
măsură și control din în
tregul sector organic, care 
însumează peste 8 000 de a- 
parate. Sau inginerul Teo
dor Boari, șeful secției de 
azotat de amoniu și uree 
Ni s-a vorbit despre el.

în secțiile și

subliniindu-i-se 
solida pregătire 
rească, competența în 
ganizarea 
producției 
importantă secție.

— în ultimele două luni, 
ne-a spus el, s-a muncit 
strașnic. în ce ne privește, 
nici în viitor nu ne vom 
cruța puterile, pentru a 
asigura agriculturii mereu 
mai multe îngrășăminte 
chimice și, de asemenea, 
pentru a crea disponibili
tăți pentru export.

De cum se înserează, 
imaginea Combinatului chi
mic din Craiova parcă se 
amplifică în spațiu, apare 
ca un mare panoramic viu 
luminat, sugerînd mai pu
ternic ideea de fecundație, 
de hrană a pămîntului.

calitățile, 
ingine- 

or- 
și conducerea 
de la această

Sever UTAN
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Rezultate fructuoase 
în îndeplinirea planului

FOCȘANI (corespondentul 
„Scînteii") : Ceea ce a caracte
rizat activitatea desfășurată în 
cadrul Combinatului pentru ex
ploatare și industrializare a 
lemnului din Focșani, în primele 
10 zile ale lunii iulie a.c., a fost 
hotărîrea fermă a tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de a consolida și dez
volta succesele obținute în pri
mul semestru al acestui an, în 
domeniul înfăptuirii planului. 
Energia, elanul și perseverența 
cu care au lucrat cei peste 5 000 
de muncitori ai combinatului, în 
această primă decadă de iulie, 
s-au materializat într-o produc
ție suplimentară în valoare de 
aproape 700 000 lei. Organizînd 
mai bine utilizarea mijloacelor 
de transport, operațiunile de 
încărcare și descărcare, munci

torii din unitățile forestiere Vi
dra și Focșani au scos din pădu
re 2 700 tone lemne-foc și a- 
proape 250 mc bușteni rășinoa- 
se. peste sarcinile înscrise în 
graficele zilnice de lucru.

Colectivul Complexului de 
prelucrare a lemnului Gugești a 
realizat cu 1 600 mp panele și 
5 800 mp parchete mai mult de
cît prevedea planul pe prima 
decadă a lunii iulie. Și munci
torii fabricii de mobilă au folo
sit mai bine timpul de lucru, 
capacitatea mașinilor și utilaje
lor, reușind să realizeze, peste 
plan, canapele, comode, birouri 
și alte obiecte în valoare de a- 
proape 70 000 lei, care vor fi li
vrate, înainte de termen, benefi
ciarilor din U.R.S.S., Anglia și 
R. F. a Germaniei.

LA COMBINATUL MINIER BĂLAN

FLUXUL VIGUROS
Combinatul minier din orașul 

Bălan se afirmă ca una din uni
tățile județului Harghita care, 
în ultimul timp, a cunoscut o 
dezvoltare impetuoasă. Produc
ția de prelucrare (flotare) a 
minereului de aici a crescut de 
peste 87 de ori față de 1948. 
Lucrările de dezvoltare și mo
dernizare a capacităților de pro
ducție continuă și în acest an. 
După darea în exploatare a 
liniei a șasea de flotare — cu 
o capacitate de 500 tone pe zi 
— constructorii pregătesc acum 
o nouă „premieră" și anume : 
punerea în funcțiune a liniei a 
șaptea de flotare. Cu aceasta, 
capacitatea de prelucrare a mi
nereului va atinge producția 
prevăzută în devizul general al 
dezvoltării pentru prelucrarea 
minereului extras (1 200 000 tone 
pe an). La aceste lucrări se mai 
adaugă regularizarea Oltului în 
zona flotației-nord, executarea 
unui iaz de decantare și a unei 
conducte de aducțiune la același 
iaz, avînd ca scop îmbunătățirea 
fluxului tehnologic în procesul 
de prelucrare a minereului.

în planul de dezvoltare a 
combinatului sînt cuprinse mai 
multe lucrări subterane corn-

AL ÎNNOIRILOR
plexe. între obiectivele mai im
portante, care au fost terminate, 
se numără deschiderile de ori
zonturi in zonele Craol, Sipoș, 
Antoniu-nord, executarea cir
cuitelor și rostogoalelor de mi
nereu la mina nr. 2, recondi- 
ționarea lucrărilor minereului 
existent, extinderi la rețeaua de 
aer comprimat de la mina nr. 1, 
mărirea capacității de transport 
în subteran și altele. Se lu
crează cu o deosebită intensitate 
la deschiderea orizontului 11 
(minus 185 metri), la puțul de 
aeraj și stația de ventilație de 
la mina nr. 2, realizarea circui
tului automotor la orizontul 12 
(mintos 235 metri), obiective care 
sînt programate pentru intrarea 
în funcțiune. în cursul trimes
trului IV a.c., unele din ele 
aflînclu-se într-un stadiu avan
sat față de graficul de execu
ție. în ansamblu, din planul 
anual de investiții, în primul 
semestru, colectivul combinatu
lui a realizat aproape 51 la sută 
la total investiții și peste 54 la 
sută la construcții-montaj.

Lorand DEAKY 
corespondentul „Scînteii"
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A PRIMIT

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi după-amiază pe Rikard 
Stajner, directorul general al In
stitutului federal de planificare e- 
conomlcă al R.S.F. Iugoslavia.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească,

au participat Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, precum și Iso Nje
govan, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte privind dezvoltarea 
colaborării economice între Româ
nia și Iugoslavia.

★ ★

Lucrările unor comisii
permanente ale M.A. N.

Cronica zilei

Joi dimineață a sosit in Capitală 
tovarășul Rikard Stajner, directorul 
general al Institutului federal , de 
planificare economică al R.S.F. ’ Iu
goslavia.

La sosire, In Gara de Nord, oaspe
tele a fost salutat de tovarășii Ma
xim Berghianu, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Virgil 
Actarian, prim-vicepreședinte, 
funcționari superiori din C.S.P.

de

Au fost prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
și membri ai ambasadei.

★In aceeași zi, la Comitetul de Stat 
al Planificării au început convorbirile 
între tovarășii Maxim Berghianu și 
Rikard Stajner, privind colaborarea 
economică intre România și Iugo
slavia pe perioada 1971—1975.

(Agerpres)

vremea

Ieri tn țară : Vremea a fost căl
duroasă, cu cerul variabil. Au căzut 
averse locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice în zona muntoasă. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
fntre 22 grade la Huedin și 33 la Se- 
cuieni. In București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă. Vîntul a su
flat in general slab. Temperatura 
maximă a atins 31 grade.

Timpul probabil pentru 11, 12 și 13 
iulie. In țară : Aspectul vremii va fi 
în general frumos în sud-estul ță
rii și va deveni instabilă în rest. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în Banat, Crișana, Tran
silvania, Oltenia, unde vor cădea a- 
verse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. în rest, averse izolate. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere u- 
șoară în a doua parte a intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse între 
10 și 20 graf e, iar maximele între 22 
și 32 grade. In București : Vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi varia
bil, favorabil aversei de ploaie la 
sfirșitul intervalului. Vint potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului.

Turiști pe meleagurile țării
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Pentru această perioadă de 
vîrf a sezonului turistic estival, 
cooperația de consum a luat mă
suri de asigurare a unor condi
ții cît mai bune de deservire a 
celor aflați pe diferitele trasee 
ale țării. Unitățile de alimenta
ție publică și servire turistică ale 
cooperației de consum sînt am
plasate în locuri din cele mai pi
torești. Hanul turistic „Piatra 
Craiului", bunăoară, îi întîmpi- 
nă pe turiștii care circulă pe șo
seaua Cluj — Oradea, la lan 537 
DN 1—7. Este una dintre cele 
mal frumoase și mai moderne 
unități, situată la o altitudine de 
peste 600 m, cu o capacitate de 
cazare pentru 44 persoane, în 
camere cu 2 și 3 paturi.

Stațiunea Covasna se recoman
dă ca un adevărat complex bal
near, cu largi posibilități de tra
tament pentru afecțiuni cardio
vasculare, reumatice, nevrotice. 
Hanul turistic „Covasna" oferă 
condiții de cazare pentru 45 de 
persoane. Masa se poate lua la 
restaurantul hanului, care are 200 
locuri. Semnalăm, de asemenea, 
prezența noului han turistic 
„Bucura" din orașul Hațeg, cu 58 
de paturi, cu dușuri și lavoare în 
camere. Are loc de parcare a 
autoturismelor, iar o stație PECO

se află în apropiere. Cele mai 
variate preparate culinare și vi
nuri bune se găsesc la restau
rantul hanului. Ca obiective tu
ristice atrăgătoare se remarcă re
zervația de zimbri și ruinele Sar- 
misegetuzei.

Și în județul Prahova coopera
ția de consum este prezentă cu 
un ct^țhplex turistic cu 50 de 
locuri de cazare, în camere cu 
cîte 2 și 3 paturi, dușuri și la- 
voare în fiecare încăpere. La dis
poziția turiștilor stă, de aseme
nea, un restaurant cu 370 de 
locuri la mese.

Primitoare, reconfortante locuri 
de popas sînt și „Hanu Ancuței" 
(50 locuri), situat la km 351 al 
drumului național 2, hanul „Ă- 
gopia" (18 camere), hanul „Hore
zu" (26 camere), hanul „Rucăr" 
(19 camere).

Pretutindeni, la hanuri, ca și 
în celelalte locuri de popas ale 
cooperației de consum, turiștii 
sînt așteptați să sosească. Li se 
pregătesc condiții de reîmpros
pătare a forțelor, posibilități de a 
savura din plin și delicioasele 
„specialități ale casei", ce vor pu
tea fi servite prompt, în bune 
condiții.

*
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Ieri au continuat lucrările comisi
ilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale în legătură cu proiectele 
de legi aflate pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

Comisia egonomico-financiară, pre
zidată de tovarășul Aurel Vijoli, a e- 
xaminat, din însărcinarea Consiliului 
de Stat, Referatul privind nivelul și 
structura stocurilor de mărfuri neali
mentare din sistema Ministerului Co
merțului Interior și modul în care 
fondul de marfă este dirijat către u- 
nitățile cu amănuntul, ținînd seama 
de cerințele populației și posibilită
țile de desfacere, referat prezentat 
de tovarășul Nicolae Bozdog, minis
trul comerțului interior.

Comisia pentru politică externă. în
trunită sub președinția tovarășului

Mihai Dalea, a examinat, din însăr
cinarea Consiliului de Stat, și avi
zat Proiectul de decret privind rati
ficarea Acordului comercial de lungă 
durată și a Acordului de plăți de lun
gă durată dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Repu
blicii Arabe Unite, precum și proiec
tul de decret pentru ratificarea A- 
cordului de colaborare culturală și 
științifică dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii Unite Tanzania.

De asemenea, Comisia pentru po
litică externă a ascultat informarea 
ministrului afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, cu privire la vizita u- 
nei delegații guvernamentale româ
ne într-o serie de țări din Africa.

(Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
REVOLUȚIEI POPULARE 

MONGOLE
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de cea de-a 49-a aniversare a revo
luției populare mongole, joi seara, la 
cinematograful „Republica" din ~ 
pitală, a avut lo£ un spectacol 
gală cu filmul "
cal", producție a studiourilor 
Republica Populară Mongolă.

Creație a regizorului Rd. Dorjpa- 
lam, filmul redă aspecte din viața și 
munca poporului mongol. La specta
col au asistat Ion Brad, vicepre
ședinte al C.S.C.A., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au participat, de asemenea, Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
R.P. Mongole Ia București, membri 
al ambasadei, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic. 
Regizorul Virgil Calotescu a relevat 
cîteva aspecte din realizările cinema
tografice din . —
Mongolă și a 
filmul.

Ca
de 

„Dacă aș fi avut un 
din

Republica Populară 
prezentat spectatorilor

Creația întreprinderilor
din sectorul 3 București

SEARĂ 
CU 

ZILEI

La Clubul Uzinelor „Republica" din 
Capitală s-a deschis o expoziție a 
creației întreprinderilor din sectorul 
3, cel mai puternic din punct de vede
re industrial din municipiul Bucu
rești. In standuri special amenajate 
de uzinele „23 August", „Republica", 
„Neferal", Fabrica de mașini-unelte 
și agregate „Titan", de întreprinderile 
„Metalogiobus", 
„Acumulatorul", 
pieptănată, F.R.B. și altele sînt oglin
dite valoroase inovații și invenții, din 
care unele brevetate și peste hotare 
realizate în cele 33 de unități indus
triale din acest sector : noi tipuri 
de utilaje și mașini, dispozitive și a- 
parate electronice, acumulatori etc. 
Vizitatorii sînt informați, de aseme
nea, prin grafice și fotografii despre 
faptul că industria sectorului 3 de
ține 23 la sută din ponderea indus
triei bucureștene, că produsele sale 
sînt cunoscute în întreaga țară, pre-

„Electroaparataj “, 
Filatura de lină

cum și în aproape 30 de alte state. 
Totodată, machete și grafice înfăți
șează preocupările colectivelor uzine
lor și fabricilor pentru pregătirea, sub 
conducerea și îndrumarea organizații
lor de partid, a producției viitorului 
cincinal. între altele, se arată că, in 
următorii ani, întreprinderile din 
sectorul 3 vor asimila sau moderniza 
noi tipuri de locomotive Diesel-hi- 
draulice, jnotoare, mașini-unelte cu 
comandă program, agregate de pom
pare, cable etc.

Cîteva standuri sînt rezervate in
stitutelor de studii, cercetări științi
fic^ și proiectare. Ele înfățișează rea
lizări actuale și obiectivele de viitor 
ale acestora.

Vernisajul expoziției s-a bucurat 
de prezența unui numeros public, re
prezentanți ai conducerii unor minis
tere economice, conducători de între
prinderi și specialiști din Capitală.

(Agerpres)

CULTURALĂ 
PRILEJUL 
NAȚIONALE 

A FRANȚEI
în întîmpinarea zilei de 14 Iulie, 

sărbătoarea națională a Franței, In
stitutul român pentru relațiile cultu-

rale cu străinătatea a organizat joi 
o seară culturală franceză, la Casa 
de cultură a institutului.

Manifestarea a fost deschisă de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. în continuare, Eugen Mân
drie, redactor-șef al revistei „Flacă
ra", a prezentat conferința ” 
ța—tur de orizont".

Asistența, în care se aflau funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oa
meni de cultură și artă, ziariști, a 
vizionat apoi un program de filme 
documentare, producții ale studiou
rilor franceze.

La seara culturală au participat, 
de asemenea, Pierre Pelen, ambasa
dorul Franței la București, membri 
ai ambasadei și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
La Predeal s-a deschis joi dimi

neața, sub auspiciile Comitetului de 
stat pentru energia nucleară, cea de-a 
doua ediție a școlii de vară de fizică 
nucleară și reacții nucleare la energii 
joase și medii.

La cursuri participă numeroși spe
cialiști din țara noastră, din alte țări 
socialiste, precum și din Anglia, 
Franța, Italia, Olanda și din alte țări.

Prelegerile vor fi susținute de pro
fesori români și de cunoscuți oameni 
de știință din Anglia, Danemarca, 
Republica Federală a Germaniei, Iu
goslavia și Olanda.

Cursurile au fost deschise de acad, 
prof. Șerban Țițeica.

teatre

„Fran-

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
»

ȘAH. în prima rundă a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Szarvasz, maestra româncă Elisabeta 
Polihroniade a învins-o pe Karakas 
(Ungaria), în timp ce a doua repre
zentantă a noastră. Elena Juncu, a re
mizat cu Ivanka.

lecționata României a dispus tot cu 
3—0 de echipa Turciei.

Concursul de admitere

în facultăți
1

examen prevede 
orale, iar la unele 
plastice, Teatru, Ci- 
altele — și probe 
admiterea la oral

Citeva zeci de mii de tineri baca- 
laureați încep vineri dimineața con
cursul de admitere în facultate. Ca 
de obicei, acest 
probe scrise și 
facultăți — Arte 
nematografie și 
practice. Pentru
este obligatorie cel puțin media 5 la 
Scris, cu excepția Facultății de arhi
tectură, la care proba scrisă la ma
tematică nu are caracter eliminato
riu. Atit la lucrările scrise, cît și la 
examinările orale, subiectele sînt al
cătuite pe baza materiei parcurse de 
candidați în timpul studiilor liceale.

Actuala ediție a concursului de ad
mitere pentru invățămîntul superior 
prezintă unele noutăți comparativ cu 
cele precedente. Candidații care op
tează, de pildă, pentru Institutul po
litehnic din București au la dispozi
ție o nouă secție „nuclearo-electrice", 
recent înființată în cadrul Facultății 
de energetică. Pe lingă același insti
tut au mai fost create, cu începere 
din anul de studii 1970—1971, două 
noi secții și în invățămîntul de sub- 
ingineri : „electrotehnică" și „mon
tarea. întreținerea și exploatarea 
instalațiilor în industria materialelor 
de construcții".

După cum s-a mai anunțat, con
cursul de admitere la Institutul de 
arhitectură din București, precum și 
Ia secțiile ce se vor înființa pe lingă 
institutele politehnice din Iași, Cluj, 
Timișoara, va avea loc între 1 și 8 
septembrie.

Actuala sesiune a pus în concurs 
toate locurile prevăzute pentru a-

nul I de studii : aproximativ 22 000 
la cursurile de zi ale învățămîntului 
superior. în același context, Ministe
rul învățămîntului informează că 
pentru locurile care nu vor fi ocu
pate la concursul din luna iulie se va 
mai organiza un al doilea examen 
între 12 și 20 septembrie.

(Agerpres)

FOTBAL. — La Salerna, în cadrul 
primei ediții a campionatului mon
dial feminin de fotbal, echipa Italiei 
a învins cu 2—1 (1—0) reprezentativa 
Elveției. La Bologna, selecționata 
Danemarcei a surclasat cu 6—1 (5—1) 
formația R. F. a Germaniei.

YACHTING. — Cea de-a treia re
gată a campionatului european de 
yachting (clasa „Finn”) a fost cîști- 
gată de suedezul Thomas Lundquist, 
urmat de olandezul Hans van Elst și 
suedezul Guy Liljegren. în clasamen
tul general, pe primul loc a trecut 
Lundquist.

AUTOMOBILISM. — Concursul in
ternațional automobilistic desfășurat 
pe autodromul de la Hockenheim s-a 
încheiat cu victoria englezului Vie 
Elford. învingătorul, oare a pilotat 
o mașină „McLaren", a parcurs 30 
de ture (203,660 km) în lh04’21”V10, 
realizînd o medie orară de 189,880 km. 
Pe locul secund s-a clasat olandezul 
Van Lennep pe „Porsche".

TENIS. — La Atena a început Bal
caniada de tenis. în prima zi, echi
pa masculină a României a invins cu 
3—0 echipa Turciei. La feminin, se-
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IN STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATERICE 
MĂSURI PENTRU

0 mai bună deservire 
a depunătorilor la C.E.C

în vederea asigurării condiții
lor necesare unei cît mai bune 
deserviri a cetățenilor aflați în 
stațiunile balneo-climaterice și 
în localitățile turistice, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
luat din timp o serie de măsuri.

Astfel, în actualul sezon esti
val, unitățile C.E.C. din stațiuni 
funcționează după un orar care 
ține seama de modul în care își 
folosesc timpul cei veniți la o- 
dihnă sau tratament.

Și în acest an la ghișeele uni
tăților C.E.C. vor lucra un număr 
corespunzător de salariați, temei
nic pregătiți. De asemenea au 
fost reamenajate sediile unități
lor C.E.C. pentru a crea condi
ții optime de deservire a depu
nătorilor și o ambianță plăcută.

în stațiuni, precum și în alte 
looalități turistice, operațiuni pe 
libretele de economii și obliga
țiunile C.E.C. se pot efectua și 
la unitățile poștale.

'zwwwwwwwwwwwwwwwazv^a.'

alți cetățeni suedezi și de origine 
română au făcut donații totalizind 
2 095 COROANE SUEDEZE.

Medeea Gay-Para din Franța

• Ion Țiriac a debutat victorios In 
turneul internațional de la Baastad 
(Suedia). în primul tur al probei de 
simplu, Ion Țiriac l-a învins in patru 
seturi (6—4, 3—6, 6—3, 6—3) pe sue
dezul Kjell Johanson. Jucătorul aus
tralian Alan Stone a dispus cu 6—4, 
6—4, 6—3 de cehoslovacul Jan Kodes, 
americanul Clark Graebner l-a între
cut cu 9—11, 9—11, 6—4, 6—0, 6—1 pe 
Richard Russel (Jamaica), iar iugo
slavul Zeliko Franulovici a cîțtigat 
cu 6—4, 6—2, 6—2 în fața danezului 
Jan Leschly.

• La Dublin au continuat cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Irlandei. în proba de simplu mascu
lin, Okker (Olanda) l-a învins cu 
6—3, 7—5 pe Hewitt (Republica Sud- 
Africană), Roche (Australia) l-a eli
minat cu 7—5, 6—2 pe Bowrey (Aus
tralia). iar Pilici (Iugoslavia) s-a ca
lificat în dauna lui Curtis (Anglia), 
pe care l-a întrecut cu 6—2, 6—1.

VOLEI. — Continuîndu-și turneul 
în R. D. Germană, selecționata femi
nină de volei a Bulgariei a susținut 
la Senfterberg o nouă întîlnire cu re
prezentativa țării gazdă, Ia capătul 
unui joc echilibrat, victoria a reve
nit echipei R. D. Germane cu scorul 
de 3—2. în primele două meciuri, 
gazdele cîștigaseră cu 3—1 și 3—0.

ATLETISM. — Pe stadionul „Co- 
lombes” din Paris a început întîlni- 
rea'internațională de atletism dintre 
selecționatele masculine ale Franței 
și S.U.A. După prima zi, scorul este 
favorabil gazdelor cu 56—50 puncte. 
Cea mai bună performanță a fost în
registrată în cursa de 400 m garduri, 
în care Jean Claude Nallet a fost 
cronometrat în 48”6/10 (nou record 
al Franței șl cel mai bun timp al se
zonului). Un nou record francez a 
stabilit și Pierce Colnard, învingător 
în proba de aruncare a greutății cu 
19,70 m. Cu un rezultat bun s-a în
cheiat și proba de săritură _în lungi
me, 
8,05

ciștigată de francezul Pani cu 
m.
La Stockholm s-a disputat me- 
atletic dintre echipele masculine 
Suediei și Norvegiei. Cu acest

•
ciul
ale
prilej, suedezul Isakkson a stabilit 
un nou record al țării sale în proba 
de săritură cu prăjina : 5,27 m.

POLO PE APA. Campionatul eu
ropean de polo pentru echipele de 
juniori a continuat la Rotterdam. 
Ungaria a Învins cu scorul de 13—0 
echipa Belgiei, iar R.F. a Germaniei 
a întrecut cu 3—0 echipa Greciei.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (la Teatrul de vară He
răstrău) : Puricele tn ureche — 
20,30.
• Teatrul Mic (la teatrul de vară 
„N. Bălcescu") : Primarul lunii și 
iubita sa — 20.
• Teatrul de Stat Galați (In sala 
din bd. Schitu Măgureanu a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
Procurorul — 20.
• Ansamblul de cîntece șl dansuri 
„Trandafir de la Moldova" (în 
sala Teatrului Mic) : Cîntă tu, 
Birladule — 20,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Nicuță la... 
Tănase — 19,30.

cinema

Membrii delegației Comisiei de 
afaceri sociale din Senatul francez, 
care se află într-o vizită in țara 
noastră, au făcut o donație de 1000 
FRANCI FRANCEZI, pentru reface
rea regiunilor sinistrate.

Firma ..Verein Deutscher Maschi- 
nenbau-Anstalten" din R. F. a 
maniei a făcut o donație de 5 000 
MĂRCI.

Institutul de xeroterapie din 
louse (Franța) a oferit medicamente 
de uz veterinar în valoare de peste 
7 600 FRANCI FRANCEZI.

Baud D. Maca, vicepreședintele 
firmei „Sommer and Maca", firmele 
„Schnekers International” și „Boston 
Salt" din S.U.A. au făcut o donație 
care totalizează 400 de DOLARI.

Președintele firmei olandeze „Sef- 
felaar Looyen" a comunicat că a 
dispus remiterea în contul Băncii 
Române de Comerț Exterior a su
mei de 30 000 GULDENI, reprezen- 
tind contribuția societății sale la în
lăturarea cit mai grabnică a conse
cințelor inundațiilor.

Consiliul de Stat al cantonului Gri- 
son — Elveția — a hotărit să depună 
la Crucea Roșie Elvețiană suma de 
5 000 FRANCI ELVEȚIENI pentru 
fondul de ajutorare. De asemenea, 
diferite firme și cetățeni elvețieni 
au donat suma de 13 904 FRANCI 
ELVEȚIENI, între care firma Rclhor 
din Choux de Fonda — 6 000
FRANCI, Ciny S. A. Chaux de Fonds 
— 1000, d-na Elena Mills din Tour 
de Peilz — 1 000.

Clubul pensionarilor de origine ro
mână din Detroit — S.U.A. a donai 
suma de

Firma 
Austria 
profesor 
rul Institutului de cercetare pentru

Gcr-

Tou-

1 000 DOLARI.
„Flasscr și Theurer” din 
a donat 10 000 ȘILINGI, 
doctor Hans List, directo-

motoare cu ardere internă din ace
eași țară, a donat suma de 10 000 
ȘILINGI.

S-a mai primit pentru ajutorul zo
nelor sinistrate suma de 52 305 
ȘILINGI de la firmele austriece „O- 
fett”, „Emil Stefeek", „Luft Techi- 
nische", „Seiden Fabrik", „Metaii- 
werke Plansee" și de la cetățenii 
Hans Wertisch și Seewan I.

Organizația Caritas din Austria a 
făcut o nouă donație de 6 000 kg o- 
biecte de îmbrăcăminte și încălță
minte, iar ziarul „Arbeiter Zeitung” 
împreună cu firma „Kleider Hann” 
au donat 76 mantouri de damă, 23 
costume bărbătești, 31 costume de 
damă și alte 125 obiecte 
căminte.

Printr-o colectă inițiată 
Ejnar Blesser din Suedia 
ținut 608 COROANE 
pentru fondul de ajutorare.

Diverse firme și asociații comer
ciale din Finlanda au donat în con
tul Crucii Roșii Finlandeze pentru 
ajutorarea zonelor sinistrate din 
România suma de 12 900 COROANE 
FINLANDEZE. Tot în cadrul Crucii 
Roșii, donațiile făcute de populația 
din această țară pînă la 30 iunie a.c. 
se ridică la suma de 2 330 COROANE 
FINLANDEZE.

în conturile deschise de Federația 
sindicatelor din Finianda (S.A.K.) și 
Asociația de prietenie Finlanda- 
România s-au depus sumele de 
7 148 COROANE și respectiv 4 700 
COROANE.

Crucea Roșie Daneză a donat pen
tru sinistrați 200 pături de lînă.

Asociația „Mani Țese" din Milano 
oferă cantitatea de 3 tone sămînță 
porumb pentru furaj.

La propunerea guvernatorului Băn
cii Franței, Olivier Wormser, Consiliul

de imbră-
de Cari 
s-au ob- 

SUEDEZE

General a hotărît să doneze 40 000 
FRANCI.

Fabrica „Sapitex" din Paris a do
nat 43 paltoane și 40 hanorace.

Firma „Andre International" din 
Paris a oferit 26 colete, in greutate 
totală de 368 kg, conținind încălță
minte.

Laboratoarele „Clin-Comar" din 
capitala Franței au donat o canti
tate de 26 kg medicamente.

Diferite societăți și cetățeni fran
cezi și de origine română, printre 
care : Societatea „Secours populaire 
franțais” 
„Coebec" 
lete in 
3 500 kg, 
alimente.

Din partea Bisericii evanghelice 
din Franța s-au expediat în favoa
rea sinistraților 253 colete cu obiec
te de îmbrăcăminte și medicamente, 
în greutate totală de 2 265 kg.

Primăria din Nanterre, localitate 
înfrățită cu Craiova, a oferit un nou 
ajutor de 3 345 FRANCI.

Fatios Giacomatos, om de afaceri 
din Paris, cetățeanul Leon Aboulajia 
și pastorul Andre Nicolle de la 
„Eglise Evangelique de Pentecote” 
au donat in total 3 000 FRANCI.

Societatea „Cirot-Garnier et Cie” 
și Societatea generală de compen
sații din Paris au oferit 
2 000 FRANCI.

Alte persoane de origine 
stabilite la Paris și cetățeni 
au donat 2 545 FRANCI.

Cetățeana de origine română Vir 
ginia Popa Gustovski, din Brazilia, 
a depus pentru 
100 DOLARI.

Crucea Roșie 
un nou ajutor 
CANADIENI,

din Marsilia, Societatea 
— Paris au oferit 229 co- 
greutate aproximativă de 
conținind îmbrăcăminte și

fondul de

in total
român 
francez

ajutorar-
Canadiană

de 2 624
reprezentînd donații

a trimis 
DOLARI

din partea Crucii Roșii din această 
țară, a unor firme din Quebec și 
din partea unor cetățeni canadieni.

Liga cooperativelor italiene a tri
mis un nou ajutor, constînd in 10 tone 
orez, 8 tone făinoase, 3 tone carne 
congelată, 1,5 tone brînză și 500 kg 
medicamente.

Societatea de binefacere a misiunii 
adventiste din Austria — „Wohl- 
fahrtswerke der Adeventmission" — 
a făcut o nouă donație de 10 000 
ȘILINGI.

Societatea italiană „Electra" a ho
tărît să doneze aparataj pentru tele
comunicații de radio-releu in vederea 
realizării a două legături provizorii 
în gama a 7 000 mHz cu un echiva
lent de 66 canale telefonice.

Din Austria au făcut donații fir
mele : „Treibacher Chemische Werke 
A. G.“ — 50 000 ȘILINGI, „Stollak 
Aktiengeselschaft" — 30 000 ȘILINGI, 
„Fertigungstechnik und Maschinen- 
bau" — 21180 ȘILINGI, „Oster-
reichisches Verkehrbiiro GMBH” s 
„Waagner Biro" — cîte 20 000 
ȘILINGI,,,Mayer et Co” și „E. Schrac'. 
Electrizitats — A. G." — cîte 10 000 
ȘILINGI. iar firmele „Bleiberger 
Bergwerks", „Norma", „W. M. Stra- 
sek". „Henry Frankel", „Osterrei- 
chische Hiag Werke" și „Robert 
Stastny" au donat, în total, 15 000 
ȘILINGI.

Firmele „T.D.K.", „Sasakura En 
gineering Co Ltd" și „Nikkan Kogyo 
Shimbun" din Japonia au făcut do
nații însumînd 259 000 YENI.

Donațiile făcute de mai mulți ce
tățeni italieni și de origine română, 
printre care se numără și noua do
nație a cetățeanului Carlo Mazzocchi 
din Mantova, se ridică la aproape 
370 000 LIRE ITALIENE.

Brigitta Nilsson din Kolmstadt f

a 
donat suma de 5 000 FRANCI FRAN
CEZI.

Cetățeanul egiptean Mahmoud Ga
la!, președintele firmei „UNETCO”, 
a acordat un ajutor constînd din 15 
haine sport din piele, iar cetățeanul 
egiptean Haroun Omar, proprietarul 
„Societății internaționale pentru co
merț exterior" din Cairo, a donat 
suma de 100 LIRE EGIPTENE.

Dr. Vasile Tătara, medic 
în R.F. a Germaniei, originar 
România, a donat medicamente 
valoare de cîrca 2 000 MĂRCI.

Tot din R.F. a Germaniei, firma 
„Hertie" din Frankfurt a donat 
7 500 MĂRCI, iar firma „Walter 
Blume" din Stuttgart — 5 000 MĂRCI.

Cetățenii Conrad Jakobson din 
Hamburg, Bruno Steinhoff din Wes- 
terstere, ing. Victor Popescu din 
Diisseldorf, Arno Bayer din Hanovra, 
tir. George Moldovan din Hamburg, 
din R.F. a Germaniei, au donat cîte 
l 000 MĂRCI, iar un alt grup de lo
cuitori din R.F. a Germaniei de o- 
rigine româna a făcut donații care 
totalizează

Guvernul 
dentale a 
BELGIENI 
lor sinistrate din România.

Fondul pentru dezvoltarea coope
ratistă din aceeași țară a donat 
20 000 FRANCI BELGIENI.

Firma Arcos a donat 10 000 FRANCI 
BELGIENI. Suma a fost depusă la 
Asociația culturală Belgia-Româ- 
nia.

Federația muncitorilor din indus
tria de mașini electrice din Japonia 
a donat 500 000 YENI.

Comitetul de ajutorare inițiat de 
Ysociația Japonia—România a colec- 
at șî a donat 269 111 YENI.
Familia Kazuyasu Hata a donat 

>00 000 YENI.
Studenții anului I de la Facultatea 

economică a Universității Sofia din 
Japonia au donat 52 532 YENI.

Mai mulți cetățeni japonezi, elevi, 
profesori, șoferi etc., au donat 80 811 
YENI.

BOX. Argentinianul Oscar Bona- 
vena (categ. grea) a repurtat un nou 
suooes înainte de limită. El l-a în
vins la Buenos Aires, prin ko în run
dul 5, pe americanul James Woods, 
în clasamentul „greilor" mondiali 
întocmit pe luna iunie de W.B.C. 
(World Boxing Council), Bonavena se 
află pe locul doi, după campionul lu
mii Joe Frazier (S.U.A.). Locul trei 
este ocupat de americanul Quarry. 
Campionul olimpic de la Ciudad de 
Mexico, George Foreman (S.U.A.), se 
află pe locul 7, înaintea ’.ui Sonny 
Liston (S.U.A.) și a lui Henry Cooper 
(Anglia).

chirurg 
din 

in

1850 MĂRCI.
provinciei Flandrei occi- 
donat 100 000 FRANCI 
pentru ajutorarea zone-

(Agerpres)

CICLISM. Cea de-a 13-a etapă a 
turului ciclist al Franței, Grenoble— 
Gap (187,500 km) a fost ciștigată de 
italianul Primo Mori în 5h 52' 01”. Al 
doilea pluton, In care se afla ți pur
tătorul tricoului galben, Eddy Merckx, 
a sosit la interval de 2’ 15”.
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LA HANUL

rrPRAHOVA"
In perimetrul Complexului ex- 

pozițional Piața Scînteii, o con
strucție cochetă, în stil româ
nesc, ornată cu podoabe tradi
ționale, atrage atenția : e Hanul 
„Prahova", unitate turistică a 
cooperației de consum. Mobilie
rul, întreaga ambianță de aici și 
mai ales bucatele te îmbie să 
iei loc și să te ospătezi. Consu
matorii pot fi serviți cu delicioa
se preparate culinare și, alături 
de vinul casei, din renumite so
iuri de vinuri românești. Dintre 
preparate menționăm sărmăluțele 
muntenești cu mămăliguță, mi
titeii speciali, frigăruile asortate, 
puii la frigare, cîrnăciorii olte
nești, precum și o bogată gamă 
de garnituri și salate de sezon.

Pentru amatori, orchestra pre
zintă muzică de dans. Hanul tu
ristic „Prahova” oferă și posibi
litatea organizării unor mese în 
grup, la solicitarea celor inte
resați.

I
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II
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*
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• Această femeie : PATRIA — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15;
18,45; 21, GRĂDINA DOINA —
20.30.

• Departe în Apus : REPUBLICA 
— 10: 12,30; 16; 18,30, 21.

• Argoman superdlabolicul :
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3324) — 17,15; (3341) — 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, la gră
dină — 20,30.
• Familia T6t: CAPITOL — 9,15;
11.30.
• Armando ; Calul alb : CAPI
TOL — 14; 16,30; 18,45; 21.

?Omul care nu poate fi acuzat: 
ENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17;

19; 21.
n Castelul condamnaților : LUMI
NA — 9,30—15,30 în continuare ; 
18; 20,30, PROGRESUL — 15,30; 18.
• Dreptul de a te naște : GLO
RIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 
TOMIS — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, 
la grădină — 20,30, MODERN — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
a Străinii : FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
• Freddy șl cîntecul preriei ; 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
• Program de desene animate ; 
DOINA — 10.
• Vrăjitorul : DOINA — 11,30;
13,45.
• Astă-seară mă distrez : DOINA 
— 16; 18,15; 20,30.
• Africa, note de drum ; Așa ara
tă Varșovia ; Intre atlas și oaze ; 
Comorile Sudului indian : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Salariul groazei : FEROVIAR — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 12; 15; 18; 21, ARE
NELE ROMANE — 20,45.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
la grădină — 20,30, FLAMURA — 
11; 18; 18,15; 20,30.
• CINEMATECA : Aventurile iul 
Till Buchoglindă : 9; 11; 13, Arti
colul 420 : 15,30, Diavolul în corp : 
18,30, Program de filme de ani
mație premiate la Festivalul Ma
maia *70 : 20,30.
a Așteaptă pînă se întunecă : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
— 15,15; 17,45; 20, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
a Orașul visurilor s COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Vînătorul de căprioare : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare.
a Marile vacanțe : BUCEGI — 10; 
16; 18.15, la grădină — 20,30, FLO- 
REASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Femeia îndărătnică : UNIREA 
— 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Dansînd Slrtakl : LIRA — 15,30, 
la grădină — 20,30, GRADINA MO
ȘILOR — 20,30.
• Un cuib de nobili : LIRA — 18.
• Stăpln pe situație s DRUMUL 

„SĂRII — 16; 18; 20.
• Răzbunătorul : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30, MUNCA — 10; 16; 
18; 20.
• Bănuiala : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20, POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
o Joc dublu în serviciul secret i 
VITAN — 15,30; 18, la grădină — 
20,30, PACEA — 15,45; 18; 20,15.

Î Subiect pentru o schiță : VII- 
ORUL — 18; 18; 20.

• Afurisitul de bunic s MIORIȚA 
— 11; 15; 17,30; 20.
• 24 — 25 nu se înapoiază : MO
ȘILOR — 15,30; 18.
a Misteriosul X din Cosmos : 
ARTA — 16; 18,30, la grădină — 
20,30, VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin: 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
O Acțiunea „Vulturul" : GRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Ferestrele timpului : RAHOVA 
— 15,30; 18.

a Ciclu de filme : Mari succese 
de odinioară : GRADINA CAPI
TOL — 20,15; 22,30.
a Iubita lui Gramtnla : GRADI
NA BUZEȘTI — 20,30.
• Urmărirea : GRADINA RAHO
VA — 20,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. Mf- 
croavanpremiera. Actualitatea în 
economie. „Start în viitorul cin
cinal". Obiectivele planului cinci
nal pe anii 1971—1975 dezbătut în 
întreprinderi. 18,20 Teleglob. Ja
ponia văzută de loan Grigorescu. 
Intre Tokio șt Hiroșima. 18,45 Tu
rism — vacanța ’70. 19,00 Reflec
tor. 19,15 Anunțuri — publicitate. 
19,20 „1001 de seri" — emisiune 
pentru cei mici. 19,30 Telejurna
lul de seară. 20,00 Film artistic : 
„Un oarecare Rocca”. 21,50 Mai 
aveți o întrebare ? Dialog cu știin
ța. Ce este regenerarea ? Ce știm 
despre radiația cosmică ’ Ce este 
energia ? Mai există pete albe pe 
glob- ? Invitații emisiunii : prof, 
dr. docent Florin Clorăscu, prof, 
dr. docent I. Cotăescu, conf. dr. 
Călin Beșliu, cercetător științific 
Șerban Dragomlrescu. 22,40 Invi
tata noastră : Julle Saget. 23,00 
Telejurnalul de noapte. 23,10 în
chiderea emisiunii.



viața internațională

în capitala Suediei, Stockholm, a avut loc recent o puternică demonstrație împotriva războiului dus de S U.A. 
în Vietnam

Forțele de rezistentă 
populară din Cambodgia 
acționează pe întreg

teritoriul tării»
PNOM PENH 9 (Agerpres). — în 

diferite zone ale operațiunilor mili
tare care, potrivit aprecierilor cores
pondenților de presă, au cuprins prac
tic Întreg teritoriul Cambodgiei, for
țele populare de rezistență oontinuă 
acțiunile de hărțuire și atacurile asu
pra pozițiilor deținute de trupele ac
tualului regim și de unitățile militare 
salgoneze. în zona orașului Kompong 
Thom, important punct strategic, si
tuat pe autostrada principală care 
leagă orașul Pnom Penh de restul 
țăj-ii, agențiile de presă semnalează 
concentrări de efective ale forțelor 
patriotice în scopul declanșării unui 
atac de amploare. Orașul este practic 
înconjurat de forțele patriotice a că
ror presiune devine tot mai puterni
că.

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI
ALE PATRIOȚILOR

SAIGON 9 (Agerpres). — Detașa
mente ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au atacat în noaptea de 
miercuri spre joi, cu artilerie și ra
chete poziții și instalații militare ame
ricane și saigoneze. Printre obiecti
vele atacate se numără și cele situate 
în apropiere de Tay Ninh.

Avioanele americane de tip „B-52", 
relevă agenția France Presse, au con
tinuat miercuri noaptea misiunile de 
bombardament asupra unor regiuni 
ale Vietnamului de sud.

Poziția P. C. I. față de 
criza de guvern din Italia

ROMA 9 — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : Di
recțiunea Partidului Comunist Italian 
— în baza unui raport prezentat de 
Enrico Berlinguer, vicesecretar gene
ral al P.C.I. — a dat publicității 
miercuri un comunicat în care anali
zează diferitele aspecte și implicații 
ale crizei de guvern din Italia.

Analizînd cauzele demisiei cabine
tului Rumor și situația intervenită în 
urma crizei guvernamentale, Direc
țiunea P.C.I. arată că „Partidul Co
munist luptă pentru o soluție de gu
vern care să permită realizarea unui 
nou conținut al politicii economice și 
externe, legată pozitiv de mișcarea 
muncitorească, și care să garanteze 
funcționarea liberă, deplină, a tuturor 
adunărilor alese". în acest context, 
Direcțiunea P.C.I. subliniază că situa
ția economică a țării este grevată de 
dificultăți și probleme grave, dar res
pinge aprecierile alarmiste ce urmă
resc să dea o imagine catastrofală a- 
supra acestei situații.

Clasa muncitoare — se spune în 
documentul amintit — este conștientă 
că cuceririle se apără și se consoli
dează prin dezvoltarea producției ță
rii. Aceasta se poate realiza însă nu
mai prin respectarea și aplicarea in
tegrală a prevederilor contractelor 
sindicale, îndeosebi a acelora privind 
drepturile muncitorilor și regimul de 
muncă în fabrici, prin măsuri sociale 
privind asistența medicală, locuințele, 
învățămîntul și cercetarea științifică, 
transporturile publice etc.

O cotitură, se spune în comunicat, 
este necesară și în politica externă, 
pentru ca Italia să întreprindă „ac
țiuni efective și semnificative, în de
plină independență și autonomie na
țională, pe calea destinderii, a păcii, 
securității europene, depășirii blocu
rilor, a unei noi așezări a relațiilor 
internaționale, bazată pe suveranitate 
și libertate deplină, pe dreptate pen
tru toate popoarele. în special sînt 
necesare recunoașterea guvernului de 
la Hanoi, stabilirea de relații diplo
matice cu Republica Populară Chi-

neză, R. D. Germană, R.P.D. Co
reeană".

Cheia de boltă a soluționării ma
rilor probleme naționale și pentru o 
ieșire democratică din actuala criză 
gravă de guvern, continuă comunica
tul, o constituie funcționarea corectă, 
liberă a tuturor instituțiilor demo
cratice, stabilirea cu Partidul Comu
nist și cu marile forțe muncitorești și 
populare care îl urmează a unor re
lații noi, care să țină seama de forța 
sa, de politica sa reală și de rolul său 
în situația specifică din Italia și din 
mișcarea muncitorească internațio
nală.

P.C.I. consideră că actuala criză de 
guvern „poate și trebuie să fie solu
ționată rapid", că „trebuie respinse șl 
înfrinte pretențiile forțelor de dreap
ta, conservatoare... O astfel de evo
luție este posibilă prin lupta și acțiu
nea tuturor forțelor de stînga, ale 
opoziției de stînga, P.S.I. și stîngii 
democrat-creștine", se arată în comu
nicatul Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian.

CONFERINȚA DE PRESA 
A ECHIPAJULUI NAVEI 
COSMICE „S0IUZ-9“
MOSCOVA 9 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova a avut loc joi o conferință 
de presă consacrată recentului zbor 
al navei „Soiuz-9“.

Deschizînd conferința de presă, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Mstislav Keldiș, a arătat că 
una din orientările programului cos
mic sovietic o constituie crearea de 
stațiuni orbitale în scopuri științifice 
și economice. Stațiunile orbitale, a 
spus el, vor crea baza pentru pro
gresul continuu și intens al cosmo
nauticii. El a subliniat importanța re
zultatelor obținute în urma zborului 
navei „Soiuz-9“ în cercetarea func
țiunilor dinamice ale omului ca ele
ment al sistemului de dirijare. Prin
tre numeroasele informații furnizate 
de cosmonauți, acad. Keldiș le-a 
menționat pe cele privind atmosfera 
Pămîntului și procesele ce au loc în 
aceasta, privind unele obiective geo
logice și geografice, precum și spec- 
trometria orizontului Pămîntului în 
amurg și în timpul zilei. El a amin
tit „tripla studiere" a atmosferei în 
zona oceanului Indian, la care au 
participat echipajul navei cosmice 
„Soiuz-9“, satelitul „Meteor" și nava 
„acad. Sirsov".

Luînd cuvîntul. cosmonautul An
drian Nikolaev a făcut o serie de 
aprecieri asupra navei „Soiuz". Am 
studiat în modul cel mai aprofundat 
particularitățile navei „Soiuz-9“, sis
temele ei de orientare și dirijare, 
sistemele de asigurare a vieții, de 
aprovizionare cu energie, sistemele 
de dirijare a coborîrii și aterizării, 
a arătat el. După ce s-a referit la 
unele momente din procesul de rea
daptare pe Pămînt prin care a trecut, 
Nikolaev a spus : „în prezent, ne 
simțim bine, sîntem pe deplin sănă
toși".

Cosmonautul Vitali Sevastianov a 
subliniat că un loc de seamă în pro
gramul de zbor l-au avut experien
țele care prezintă importanță pentru 
eoonomia națională, printre care ob
servațiile și fotografiile făcute pen
tru studierea structurii spațiale a no
rilor, stabilirea limitelor ghețarilor, 
detectarea de furtuni șl cidoni tro
picali.

„CAPITALUL STRĂIN

In economia austriacă"
De citva timp, în cercurile econo

mice austriece este viu comentat un 
studiu întreprins de experți ai Ca
merei de muncă din Viena cu privire 
la penetrația capitalului străin in e- 
conomia Austriei. Concluziile și ob
servațiile pe care le conține acest 
studiu capătă o valoare deosebită, 
dacă se are în vedere că el a fost 
inițiat chiar de ministrul pentru co
merț, meșteșuguri și industrie, Josef 
Staribacher. Conturind situația exis
tentă mai concret decit era ea pină 
acum cunoscută marelui public, stu
diul supune dezbaterii cîteva date 
care rețin atenția observatorilor. Ast
fel, s-a stabilit că partea capitalului 
străin in ansamblul capitalului nomi
nal al întreprinderilor din Austria 
formează 22,8 la sută — circa 9 mi
liarde șilingi. Din cele aproape 600 000 
de persoane ocupate în industria 
austriacă, 18,7 la sută lucrează in uzi
ne proprietate a unor grupuri din 
străinătate, 17,2 la sută în unitățile 
etatizate, 9 la sută in firme contro
late de marile bănci etatizate, iar
55.1 la sută in întreprinderile aus
triece proprietate privată. După ță
rile de origine, investițiile străine în 
Austria provin in proporție de 25 la 
sută din R. F. a Germaniei, 19.7 la 
sută din S.U.A., 15,7 din Elveția, 9 
la sută din Anglia, 8,1 din Benelux,
7.1 la sută din Italia.

Fără a fi partizanii unor concluzii 
alarmante, autorii studiului consideră 
totuși că problema „înstrăinării" in
dustriei naționale „nu poate să fie 
bagatelizată". Ei atrag atenția asu
pra influențelor negative generate de 
tendințele de monopolizare de către 
unele grupuri din afară a anumitor 
sectoare ale economiei austriece, de 
transferarea in afară a profiturilor.

Pornind de la această preocupare, 
studiul Camerei de muncă încearcă 
să dea un răspuns la întrebarea : 
pentru ce af.it de multe întreprinderi 
austriece ajung in miini străine ? 
„Multe firme austriece — constata 
profesorul G. Maerz, unul din experți 
— sint afectate de lipsa sufocantă 
de capital și nu găsesc sprijin la in
stituțiile austriece bancare cu convin
geri foarte tradiționaliste".

Ca măsuri de apărare și stimulare 
a economiei naționale, autorii studiu
lui propun crearea de bănci cu des
tinație specială, societăți sau institu
te de organizare și dezvoltare a in
dustriei, a unor întreprinderi indus

GENEVA

LUCRĂRILE COMITETULUI

PENTRU DEZARMARE
GENEVA 9 — Corespondentul A- 

gerpres, Horia Liman, transmite : 
Luind cuvîntul In ședința de joi a Co
mitetului pentru dezarmare, minis
trul de externe al Braziliei, Mario 
Gibson Barbosa, a insistat asupra ne
cesității lichidării conflictelor arma
te și a politicii echilibrului de forțe. 
El a subliniat că ideea de cooperare 
implică neapărat respectarea princi
piilor suveranității statelor, neames
tecului în afacerile interne, renunță
rii la forță în relațiile internaționale 
și dezvoltării eficiente a colaborării 
în domeniile economic și social.

A 25-a aniversare a Națiunilor U- 
nite, a spus ministrul brazilian, tre
buie să constituie un prilej de revi
zuire a pozițiilor față de problema 
dezarmării generale și totale, în sen
sul abordării ei concrete șl eficace.

Vorbitorul a relevat primejdia acu
mulării de arme atomice, preconizînd 
luarea de măsuri urgente în vederea 
lichidării și interzicerii lor. El a de
clarat că țara sa sprijină propunerea 
privind prohibirea producției și folo
sirii armelor chimice și bacteriologi
ce. Referindu-se apoi la proiectul de 
tratat cu privire la demilitarizarea 
teritoriilor submarine, vorbitorul a a- 
rătat, de asemenea, că forma lui ac
tuală nu corespunde vederilor guver
nului său.

Reprezentantul marocan, M. A. 
Khattabi, care a luat, de asemenea, 
cuvîntul a insistat asupra necesității 
de a se prevedea în tratat, în mod 
foarte clar, dreptul exclusiv și suve
ran al statelor riverane asupra re
surselor naturale ale platoului lor 
continental, conform cu dreptul in
ternațional.

IERI S-A DESCHIS LA PALATUL NAȚIUNILOR 
DIN NEW-YORK

Adunarea Mondială 
a tineretului

NEW YORK 9. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Lucrările Adunării Mondiale a 
tineretului, întrunită la Palatul Na
țiunilor Unite din New York, au 
fost inaugurate joi dimineața prin 
două mesaje de salut adresate par- 
ticipanților de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, și de președintele 
Comitetului de pregătire a celei de-a 
25-a aniversări a Organizației Na
țiunilor Unite, Richard Akwey 
(Ghana).

In sala Adunării Generale au luat 
loc delegați de pe aproape toate me
ridianele și paralelele globului. în 
mesajul de salut către reprezentanții 
tineretului lumii, U Thant a subliniat 
responsabilitatea care incumbă celor 
peste un miliard de tineri, ca parte

integrantă și activă a societății con
temporane, ca viitori stăpâpfrai desti
nelor popoarelor, pentru corectarea 
greșelilor trecutului și asigurarea 
unui viitor pașnic întregii omeniri.

Potrivit hotărîrilor luate în cadrul 
ședințelor grupurilor regionale, au 
fost desemnați cei 18 membri ai Co
mitetului de direcție al Adunării, 
însărcinat cu conducerea lucrărilor. 
Printre cei desemnați se afla și șeful 
delegației tineretului din România, 
Vasile Nicolcioiu, secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Plenara Adunării Gene
rale a aprobat componența Comite
tului de direcție, după care lucrările 
ședinței de dimineață au fost decla
rate închise.

Demiterea 
comandantului 

suprem 
al armatei 
boliviene

• ÎNLOCUIREA LUI CU O JUN
TA DE OFIȚERI SUPERIORI • 
PRESIUNI DIN DOUA EXTREME 

ASUPRA GUVERNULUI

RIO DE JANEIRO 9. — Corespon
dentul Agerpres, Vasile Oros, trans
mite : Președintele Boliviei, genera
lul Alfredo Ovando Candia, a con
firmat destituirea generalului Juan 
Jose Torrez din funcția de coman
dant suprem al armatei și înlocuirea 
lui cu o juntă de ofițeri superiori. 
Demiterea generalului Torrez, con
siderat a doua figură a regimului, a 
avut loc la foarte puțin timp după 
ce fostul ministru al minelor și pe
trolului, Marcello Quiroga, denun
țase curentul ce urmărea. interpu
nerea unei junte militare între șeful 
puterii executive și guvern. în decla
rațiile publicate în ziarele din La 
Paz, președintele Ovando Candia 
afirma că înlocuirea lui Torrez ur
mărește să „împiedice concentrarea 
excesivă de puteri" în mina unei 
singure persoane. Surse competente 
din La Paz pun însă hotărîrea pre
ședintelui bolivian în legătură cu 
faptul că, recent, generalul Torrez 
făcuse un apel în sensul revenirii 
civililor la putere. O asemenea po
ziție ar fi displăcut guvernului, care 
se sprijină în primul rînd pe forțele 
armate.

Observatorii politici menționează 
că guvernul bolivian trebuie să facă 
față presiunilor venite din două di
recții : pe de o parte există mișca-, 
rea sindicală — cu cereri privind 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale păturilor salariate și de adoptare 
a unor măsuri de recuperare a resur
selor naturale ale țării — iar pe de 
altă parte se manifestă firmele par
ticulare din sectorul minier, nemul
țumite de faptul că guvernul și-a 
asumat controlul exporturilor de mi
nereuri și că a stabilit o dezvoltare 
planificată în acest domeniu esențial 
pentru economia țării. Iată de ce gu
vernul de la La Paz este, deocam
dată, preocupat de evitarea ascuțirii 
confruntărilor interne.

triale capabile să țină piept capita
lului străin. „O politică activă in do
meniul industrial ar putea să stimu
leze in mod suplimentar dezvoltarea 
unei industrii austriece independente, 
care, bineînțeles, să nu se izoleze, ci 
să fie deschisă unei cooperări largi" 
— este concluzia principală a studiu
lui „Capitalul străin in economia aus
triacă", care, pxin conținutul său. se 
bucură de o primire favorabilă in 
cercuri largi ale opiniei publice.

Petre STANCESCU
Viena

CALM RELATIV
ÎN IRLANDA DE NORD
• Protestanții pregătesc o 
mare demonstrație

BELFAST 9 (Agerpres). — După 
ultimele incidente petrecute în Ir
landa de Nord, ziua de miercuri a 
fost calmă pe teritoriul Ulsterului. 
Atît populația catolică cît și cea pro
testantă fac pregătiri pentru luni, 
cînd va avea loc o mare demonstra
ție a protestanților care sărbătoresc 
victoria repurtată de Wilhelm de 
Orania, în secolul al XVII-lea. asu
pra catolicilor. în cartierele catolice 
locuitorii blochează ferestrele caselor 
și magazinelor, convinși că noi tulbu
rări sînt inevitabile. Comandanții 
trupelor britanice de ordine staționa
te în Ulster au avut o nouă reuniune 
în cursul căreia au luat măsuri pen
tru menținerea securității în timpul 
demonstrațiilor de luni.

Pe de altă parte, din Londra ee 
anunță că miercuri a sosit în capi
tala Marii Britanii, venind de la Du
blin, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Irlanda, Patrick Hillery. 
El a avut o convorbire cu Sir Alec 
Douglas-Home, ministrul de externe 
britanic, în legătură cu situația din 
Irlanda de Nord. Douglas-Home a 
declarat în Camera Comunelor că vi
zita neanunțată a lui Hillery, ce a 
avut loc în capitala Irlandei de Nord, 
trebuie considerată ca o „lipsă de 
curtoazie".

Alexei Kosîghin, p«*edin- 
tele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, și Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., care se află în- 
tr-o vizită oficială la Moscova, au 
avut joi o nouă întîlnire, anunță a- 
genția T.A.S.S. Cei doi oameni 
de stat au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la unele 
probleme a căror dezbatere a început 
în primele zile ale vizitei președinte
lui Nasser la Moscova.

Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, a primit 
delegația Consiliului Național a! 
Frontului Patriei din R.P. Bulgaria, 
condusă de G. Atanasov, vicepreșe
dinta al Consiliului, care face a vi
zită în R.P.D. Coreeană.

Ministrul de externe al 
Olandei, Joseph Luns, a 
sosit joi la Tokio, unde va 
avea convorbiri cu oficialități japo
neze în legătură cu situația inter
națională, anunță agenția Kyodo. în 
timpul vizitei sale în Japonia, Luns 
se va întîlni vineri cu omologul său, 
Kiichi Aichi. El va fi, de asemenea, 
primit de primul ministru Eisaku 
Sato.

La Solia a avut loc sesiu
nea Comisiei tehnice bul-

rea albiei rîului Marița pe porțiunea 
din regiunea de frontieră dintre cele 
două țări, informează agenția B.T.A. 
A fost semnat un protocol prin care 
sînt stabilite proiectul lucrărilor și 
măsurile ce vor trebui luate pentru 
realizarea sa.

DE CE A DAT FALIMENT
„PENN CENTRAL"?

Falimentul recent anunțat al gi
ganticei companii de cale ferată 
„Penn Central Transportation Co“, 
care deține cea mai mare rețea fe
roviară din Statele Unite, continuă 
să rămînă un subiect principal de 
discuții în paginile presei americane, 
suscitînd, totodată, îngrijorare în rîn- 
durile companiilor surori, în sfera 
cercurilor de afaceri, precum și — 
ca un reflex direct — determinînd 
puternice fluctuații la bursa de pe 
Wall Street. „Penn Central" dispune 
de circa 33 000 km de rețea feroviară 
în 16 state americane și 2 provincii 
canadiene, revenindu-i 35 la sută din 
transportul de pasageri al țării ; per
sonalul său se ridică la 94 000 de oa
meni. Tentaculele de fier ale com
paniei se ramifică de la est spre ves1 
din New York spre Chicago și St. 
Louis ; in nord, spre granița cu Ca
nada, iar în sud, spre Cape Charles, 
în prezent, trezoreria companiei este 
complet secată. Nemaiavînd bani li
chizi, „Penn Central" se află în si
tuația de a nu-și mai putea onora 
polițele și dobînzile. Mai mult, nu 
are nici un fel de posibilități de a 
obține împrumuturi de la bănci.

Falimentul a intervenit la numai 28 
de luni de la înghițirea companiei 
„New York Central" de către 
„Pennsylvania Railroads" și formarea 
lui „Penn Central". Prin fuziune, cele

două companii au reușit doar să a- 
mine falimentul lor, pe care unele 
cercuri de afaceri îl considerau inevi
tabil. El a survenit în momentul în 
care administrația S.U.A., din consi
derente atît de ordin politic cit și 
economic, a revenit asupra promi
siunii sale recente de a garanta sol
vabilitatea acestei companii fero
viare, în scopul de a-i facilita obți
nerea unui nou împrumut de 20(î mi
lioane dolari necesari pentru a-și 
acoperi o parte din cheltuieli. In
vestigațiile guvernului au dezvăluit 
că „Penn Central" ar avea nevoie, 
pentru a se salva de la faliment, 
de peste jumătate de miliard de do
lari. Cele 200 milioane i-ar fi amînat 
prăbușirea doar cu cîteva luni, fapt 
care ar fi dus la pierderea de către 
garant, respectiv guvernul federal, a 
acestei sume enorme ce urma a fi 
avansată din banii contribuabililor 
americani. „în cazul in care acești 
bani ar fi fost pierduți, s-ar fi pro
dus un scandal politic imens", rela
tează „NEW YORK TIMES", citind 
surse ale Casei Albe. în Congres în
cepuseră, de altfel, să se contureze 
norii furtunii. Acestea sînt condițiile 
în care s-a produs falimentul.

Conducerea companiei încearcă să 
justifice acest faliment aruncînd vina 
pe conjunctura economică dificilă 
prin care trec Statele Urfite, pe in

flație, cgre i-a cauzat pierderi în va
loare de 100 de milioane dolari în 
1969, pe concurența societăților civile 
de avioane și elicoptere, pe sporirea 
numărului autoturismelor.

Potrivit procedurii normale, în caz 
de faliment proprietățile companiei 
respective sînt scoase la licitație și 
vîndute, iar suma rezultată se îm
parte între creditori. Legea falimen
telor, amendată în 1929 și 1933, pre
vede însă o excepție în cazul fali
mentului companiilor de căi ferate, 
care afectează viața economică a în
tregii țări. în conformitate cu această 
prevedere, cunoscută sub numele de 
„Secțiunea nr. 77". întreaga condu
cere a companiei urmează a fi con
cediată de către judecătorul federal. 
Totodată, urmează a fi numită o con
ducere tutelară, care să se îngrijeas
că de continuarea activității compa
niei și de ridicarea ei la nivelul com
petitivității pieței. Această din urmă 
stipulațiune urmează a fi pusă în 
practică pînă la 15 iulie. Rămine de 
văzut dacă noua conducere va reuși 
să facă față la ceea ce presa de aci 
consideră a fi viciile fundamentale 
ale modului de funcționare a com
paniei Penn Central.

C. ALEXANDROAIE
New York

Forțele patriotice din Angola dau lovituri puternice colonialiștilor portughezi, 
în fotografie : o unitate a Mișcării populare pentru eliberarea Angoiei după 

îndeplinirea unei misiuni de luptă

Cu prilejul aniversării ♦» 
120 de ani de la nașterea 
marelui clasic al literaturii 
bulgare, Ivan Vazov,ln ora* 
șul său natal, Sopot, a avut Ioc o 
adunare. Au luat parte Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.O. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și alte persoane 
'(iciale.

Cele patru sindicate na
ționale ale docherilor din 
Marea Britanie au anuntat că 
vor declanșa, începînd de marțea vii
toare, o grevă generală pe termen 
nedefinit. întreruperea lucrului de 
către cei 47 000 de docheri va paraliza 
activitatea porturilor britanice, afec- 
tînd serios diverse sectoare ale indus
trie^ britanice, precum și operațiunile 
de comerț exterior.

agențiile de presă transmit:
La invitația Ministerului Afa

cerilor Externe al R.P.D. Coreene, Pe
ter Florin, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al R.D. Ger
mane, a sosit într-o vizită la Phenian, 
anunță agenția A.C.T.C.

Poliția argentiniană 3 
anunțat că deține o serie de informa
ții care ar putea duce la clarifica
rea „cazului Aramburu". Acest anunț 
a survenit la cîteva ore de la ares
tarea a două persoane implicate, se 
afirmă în presa argentiniană, în ră
pirea, la 29 mai, a fostului președinte.

Descoperirea de noi ză
căminte de petrol în Tuni
sia. Potrivit unor aprecieri ale 
tehnicienilor, noul zăcămînt de pe
trol situat în sudul țării va prezen
ta o importanță majoră, rezervele de 
aici fiind aproape tot atît de mari ca 
cele de la Borma, de unde se ex
trag aproximativ 3,5 milioane tone 
țiței anual.

„Cosmos-353", un nou 8a- 
telit artificial al Pămîntului, a fost 
lansat în Uniunea Sovietică. Apara
tele instalate la bordul satelitului 
funcționează normal.

La invitația Consiliului 
Național al Federației Tine
retului Comunist Italian 
(F.G.C.I.), o delegație a C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România, condusă de Traian Ștefă- 
nescu, secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.R., se află în Italia 
intr-o vizită prietenească. Delegația 
U.T.C. a avut convorbiri la Consi
liul Național al F.G.C.I., cu membri 
ai conducerii organizației de tineret 
a Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare (P.S.I.U.P.), precum și 
cu membri ai conducerii Federației 
Tineretului Socialist Italian.

Autoritățile militare indo
neziene au înăbușit o re
voltă a populației papua 
din Insula Biak — Irianul de vest — 
relatează agenția „France Presse", re- 
luind o informație a agenției oficiale 
de presă indoneziene „Antara". Po
trivit știrilor transmise de „Antara", 
revolta a fost organizată de „Mișca
rea papuașii liberi". Ultimele știri 
informează că în Irianul de vest a 
fost restabilit calmul.

în cadrul seminarului de ro
manistică al Universității din 
Miinchen a avut loc o seară li
terară consacrată marilor noștri 
scriitori Mihail Eminescu și Tu
dor Arghezi. Au luat cuvîntul 
conf. dr. Gavril Scridon, de la 
Universitatea din Cluj. Studente 
și studenți de la Universitatea 
din Miinchen au recitat apoi din 
creația celor doi poeți.

VIITORUL GREFELOR
CAPETOWN 9 (Ager

pres). — Cunoscutul chi
rurg sud-african Chris
tian Barnard a declarat 
că singura cale de a se 
obține succese in dome
niul grefelor cardiace 
rămine continuarea in
tervențiilor de acest 
gen. El a precizat că, 
de la nfirșitul anului 
1967, dintre cei 158 de 
pacienți cărora li s-a 
grefat o nouă inimă, 
numai 35 la sută au 
supraviețuit mai mult 
de trei luni, in prezent

aflindu-se in viață doar 
23 dintre aceștia. „Cau
za acestui procent ri
dicat de mortalitate, a 
spus profesorul Bar
nard, este faptul că nu 
s-a găsit încă o metodă 
pentru combaterea fe
nomenului de respin
gere".

La bolnavii cărora li 
s-au grefat alte organe, 
mortalitatea este, de a- 
semenea, foarte ridica
tă. De exemplu, la 109 
grefe de ficat, se mai 
află în viață numai opt

pacienți, iar toți cei 24 
de bolnavi cărora li s-a 
grefat un plămin au în
cetat din viață. Din 18 
persoane cărora li s-a 
înlocuit pancreasul, au 
supraviețuit numai pa
tru.

tn domeniul grefelor 
de rinichi, rezultatele 
sint mai încurajatoare, 
dar aceasta nu din cau
za unui sistem adecvat 
de imunologie, ci pen
tru că, in asemenea ca
zuri, se poate utiliza 
rinichiul artificial.

Ninsori pe vîriul munte
lui Fuji, unul din simbolurile 
cele mai cunoscute ale Japoniei, înalt 
de aproximativ 4 000 de metri, feno
men cu totul neobișnuit aici în luna 
iulie. Ninsoarea a fost însoțită de o 
bruscă scădere de temperatură, care 
a coborît la un grad Celsius sub 
zero.

Traficul aerian în 1969.
Asociația Internațională de Trans
porturi Aeriene (I.A.T.A.) a făcut 
cunoscut că, în anul 1969, pe liniile 
aeriene din întreaga lume au fost 
transportați 232 milioane de pasageri, 
cu 11,5 la sută mai mulți decit în a- 
nul precedent. Totodată, numărul de 
pasageri-kilometri realizat anul tre
cut pe liniile aeriene ale celor 104 
membri ai I.A.T.A. s-a cifrat la 307 
miliarde, ceea ce corespunde unei 
creșteri de 11,9 la sută față de anul 
1968.

La Torino s'au lnchelat 
miercuri seara tratativele între re
prezentanții muncitorilor și conduce
rii uzinelor „Fiat". Cele două părți 
au ajuns, după 21 de ore de discuții, 
la un acord, în baza căruia conduce
rea firmei de automobile „Fiat" a 
acceptat să satisfacă o serie de re
vendicări ale salariaților privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă.
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